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ZAČIATOK ROKOVANIA MZ:  9,00 hod.

ZNELKA MČ

BOD 1:

OTVORENIE

Mgr. Rudolf KUSÝ, starosta MČ B-NM:

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí

pracovníci úradu, drahí hostia, vítam vás a zároveň otváram

3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto.

V rámci dnešného rokovania sú ospravedlnení:

pán poslanec Ing. Andrej Árva

pán poslanec MUDr. Pavol Dubček

pán poslanec JUDr. Tomáš Korček

pán poslanec Mgr. Vladimír Mikuš.

/Menovaní páni poslanci prišli na rokovanie neskôr./

A pani riaditeľka ZŠ s MŠ Danihelová.

Skrutátorkami na dnešnom zasadnutí, ak by zlyhalo

hlasovacie zariadenie, tak ako obyčajne sú pani Milada

Riegl a pani Eva Tomeček Ghata.

BOD 2:

Schválenie programu rokovania
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Program dnešného rokovania ste dostali vopred.

Návrh programu:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

5. Návrh na schválenie Zasadacieho poriadku poslancov

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2018 - 2022

6. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

7. Správa o činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto za rok 2018

8. Správa z kontroly Oddelenia organizačného a evidencie

obyvateľov MÚ B-NM, zameranej na úsek ohlasovne

pobytu, ktorý zabezpečuje úlohy preneseného výkonu

štátnej správy v zmysle zákona č. 253/1998 v znení

neskorších predpisov o hlásení pobytu občanov

Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej

republiky

9. Správa z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej

správy Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto,

zameranej na zabezpečenie správy, prevádzky a údržby

budovy Miestneho úradu a objektov a priestorov

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

10. Správa z mimoriadnej kontroly hospodárenia

rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou

školou, Riazanská 75

11. Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení

   uložených MZ MČ B-NM na 14. zasadnutí uznesením č.
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     14/08 vyplývajúcich zo Správy z kontroly

     Hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola

     s materskou Riazanská 75, Bratislava

12. Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska kultúry

    Bratislava – Nové Mesto

13. Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich

      Okresného súdu Bratislava III

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

      Bratislava – Nové Mesto o výške príspevkov na

      čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských

      zariadeniach,   zriadených mestskou časťou Bratislava

      – Nové Mesto

15. Správa o činnosti škôl a školských zariadení

 v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za školský

 rok 2017/2018

16.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva

   Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 02/11 zo

dňa

   29. 01. 2019

17.Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy s názvom:

   A servisný objekt, súp. Č. 13922 nachádzajúcej sa

   v rámci areálu voľnočasového priestoru JAMA v k. ú.

   Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve Mestskej časti

   Bratislava – Nové Mesto

18. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na

prenájom

    budovy servisného objektu JAMA, súp. č. 13922,

    postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 11280/103

    o výmere 433 m2 zastavanej plochy a nádvoria,

    nachádzajúcej sa v rámci areálu Voľnočasového priestoru

    JAMA vo výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava
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    – Nové Mesto a zapísanej na liste vlastníctva č. 6420

    evidovanom Okresným súdom Bratislava, katastrálny odbor

    pre k. ú. Nové Mesto

19. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej

    zmluve o zriadení vecných premien č. ÚEZ 198/2018 ako

aj

    zmenu uznesenia č. 26/26 zo zasadnutia miestneho

    zastupiteľstva konaného dňa 12. 06. 2018

20. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa –

prenájom

    pozemku registra „E“ UO parc. č. 5435/1, o výmere 131

    m2, v k. ú. Vinohrady v prospech Národného ústavu

    detských chorôb

21. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa

    týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc.

č.

    5930/38, ostatné plochy, o výmere 41 m2 a parc. č.

    5930/40, ostatné plochy, o výmere 43 m2, ktoré vzniknú

    na základe geometrického plánu č. 157/2017 oddelením od

    pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/1, ostatné

plochy,

    o výmere 10232 m2, v k. ú. Vinohrady, pre spoločnosť

MVA

    Immo s.r.o., so sídlom Višňová 10, Bratislava

22. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším

    navrhovateľom – spoločnosťou ASFAPRA s.r.o. – na

základe

    vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predloženie

    najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy

na

    prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č.

17090/3,
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    o výmere 2085 m2, v k. ú. Nové Mesto

23. Návrh na schválenie dohody o budúcom postúpení práv

    a povinností zo Zmluvy o nájme č. 53/OD/2004 zo dňa 29.

    09. 2004 v znení jej dodatkov z terajšieho nájomcu

    KAMEL, spol. s r.o., ako vlastníka reštauračného

    zariadenia ATOL na Kuchajde, na budúceho nájomcu

    spoločnosť MIG REAL, s.r.o., ako budúceho vlastníka

    reštauračného zariadenia

24. Návrh na započítanie preplatku na nájomnom

25. Stavebná uzávera v lokalite riešenej Územným plánom

zóny

    Na Revíne

26. Stavebná uzávera v lokalite riešenej Územným plánom

zóny

    Vlárska

27. Návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku Miestneho

    zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

aj

    so schválenými zapracovanými pripomienkami z rokovania

    Miestnej rady Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

28. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Miestneho

    zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

29. Návrh na zmenu názvu komisie

30. Rôzne

31. Interpelácie

32. Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod.)

33. Záver

Takže dámy a páni, kto má návrh na zmenu alebo

doplnenie programu dnešného rokovania?

(Poznámka pána poslanca Petroviča na zmenu programu.)



13

3.zasadnutie MZ MČ B-NM 5. 3. 2019

Kolegovia ma tu upozornili, že v zmysle nejakej zmeny

legislatívnej z minulého roka, najprv musíme program

odsúhlasiť alebo neodsúhlasiť, samozrejme.

Takže, keďže ste niektorí avizovali zmeny, takže

program odsúhlasený nebude.

Takže, dámy a páni, nech sa páči, prosím, prezentujme

sa.

/Prezentácia./    17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Ďakujem pekne.

Za:                   1 poslanec

Proti:               10

Zdržal sa:            6

Takže program nebol odsúhlasený a môžeme prejsť

k návrhom na doplnenie a zmenu programu rokovania.

Prvý sa hlási pán poslanec Petrovič; nech sa páči,

máte slovo.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem, pán starosta. Navrhujeme z programu vypustiť

body 6, 10, 11 a 12 s tým, že ostatné body programu by

zostali zachované, tak ako boli v pozvánke.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Poprosím ešte raz.
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Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Body 6, 10, 11 a 12.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Návrh je na vypustenie bodov: 6, 10, 11 a 12.

     Má ešte niekto nejaké iné návrhy?  Nie.

Tak môžeme ísť hlasovať o návrhu, ktorý predložil pán

poslanec Petrovič.

Ideme hlasovať o návrhu programu dnešného rokovania

v takom znení ako bol predložený s tým, že sa z programu

rokovania vypúšťajú body 6, 10, 11 a 12. Čiže

Bod 6: Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Bod 10: Správa z mimoriadnej kontroly hospodárenia

rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou,

Riazanská 75

Bod 11: Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení

uložených MZ MČ B-NM na 14. zasadnutí uznesením č. 14/08

vyplývajúcich zo Správy z kontroly hospodárenia rozpočtovej

organizácie Základná škola s materskou školou Riazanská 75,

Bratislava

Bod 12: Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska kultúry

Bratislava – Nové Mesto.

Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./      20 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Ďakujem.

Za:                20 poslancov

Proti:              0
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Zdržal sa:          0

Program rokovania máme schválený a môžeme prejsť na

ďalší bod, je to bod 3.

BOD 3:

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

Starosta Mgr. R. K u s ý

     Do návrhovej komisie bol navrhnutý:

pán poslanec Ing. Pavol Galamboš a

pán poslanec Peter Weiss.

Má niekto iné návrhy?   Nie.

Ideme hlasovať o voľbe členov návrhovej komisie.

Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli pán

poslanec Ing. Pavol Galamboš a pán poslanec Peter Weiss

členmi návrhovej komisie?

Nech sa páči, prosím prezentujme sa.

/Prezentácia./      20 poslancov.

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               20 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0.

Prejdeme na ďalší bod, bod č. 4.
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BOD 4:

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Za overovateľa zápisnice a uznesení sú navrhnutí:

pán poslanec Ing. arch. Peter Vašakovič

pán poslanec Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.

Má niekto iný návrh?  Nie.

Dávam hlasovať, kto je za to, aby na dnešnom rokovaní

ako boli overovateľmi zápisnice a uznesení pán poslanec

Ing. arch. P. Vaškovič a pán poslanec  Mgr. M. Vlačiky,

Ph.D.; nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./      20 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 20 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Prejdeme na bod 5.

BOD 5:

Návrh na schválenie Zasadacieho poriadku poslancov

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto pre volebné obdobie rokov 2018-2022
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Návrh ste dostali. Navrhujem bez úvodného slova a bez

diskusie; rovno poďme hlasovať.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. Petrovič

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

Zasadací poriadok poslancov Miestneho zastupiteľstva

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre volebné obdobie

rokov 2018 – 2022; podľa predtlače.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./      20 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Ďakujem pekne.

Za:                 20 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

Môžeme ísť ďalej.

BOD 6:  (Stiahnutý z programu)
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Správa o plnení uznesení MZ MČ B-NM.

BOD 7:

Správa o činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto za rok 2018

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán kontrolór, nech sa páči, máte slovo.

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m :

Ďakujem. Dobrý deň prajem. Čiže bod 7: Správa

o činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto za rok 2018: Je to iba zo zákona. Je to vlastne

zhrnutie celej činnosti miestneho kontrolóra a útvaru

miestneho kontrolóra. Sú popísané všetky kontroly, v akom

poradí boli vykonané v minulom období.

Nie je k tomu čo dodať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. Petrovič

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto
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s c h v a ľ u j e

Správu o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2018;

Podľa predloženého materiálu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./     20 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                19 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Nehlasoval:         1.

Ideme k ďalšiemu bodu, ktorý sa týka tiež kontroly.

BOD 8:

Správa z kontroly Oddelenia organizačného a evidencie

obyvateľov MÚ B-NM, zameranej na úsek ohlasovne pobytu,

ktorý zabezpečuje úlohy preneseného výkonu štátnej správy

v zmysle zákona č. 253/1998 v znení neskorších predpisov

o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri

obyvateľov Slovenskej republiky

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán kontrolór, chcete niečo povedať?

(Áno.)

Nech sa páči, úvodné slovo.
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Ing. M. B ö h m, miestny kontrolór:

Ďakujem. Dve krátke veci: Kontrola dopadla kladne. Len

treba vysvetliť, že medzi rokom 2016 – 2017 došlo

k významnému poklesu príjmov za vydanie potvrdenia

o prechodnom pobyte. Spôsobil to nový zákon Magistrátu, kde

teda každý kto je ubytovaný v nejakej ubytovni platí denne

poplatok 1,70 EUR. V minulosti ľudia, ktorí mali vyznačený

prechodný pobyt z tohto boli oslobodení, takže tým pádom

majú menší záujem si ten prechodný pobyt nechať vyznačovať.

Takže z toho aj vyplynulo, že v roku 2016 sme mali

príjmy vo výške 13 430 EUR, v roku 2017 6 440 EUR, to

znamená skoro o 7 tisíc EUR menej, ale je to spôsobené tým,

že jednoducho ľudia nemajú záujem, lebo to zvýhodnenie

ktoré im z toho vyplývalo, už teda k ničomu nie je, lebo ak

je v ubytovni aj tak tam každý deň zaplatí 1,70 EUR. To je

všetko.

Starosta: Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. Petrovič

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto
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s c h v a ľ u j e

Správu z kontroly Oddelenia organizačného a evidencie

obyvateľov MÚ B-NM, zameranej na úsek ohlasovne pobytu,

ktorý zabezpečuje úlohy preneseného výkonu štátnej správy

v zmysle zákona č. 253/1998 v znení neskorších predpisov

o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri

obyvateľov Slovenskej republiky;

podľa predloženého materiálu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, prezentujme sa.

/Prezentácia./       20 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  19 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0

Nehlasoval:           1.

Ďalším bodom je bod č. 9.

BOD 9:

Správa z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej

správy Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, zameranej

na zabezpečenie správy, prevádzky a údržby budovy Miestneho

úradu a objektov a priestorov mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, pán kontrolór.

Ing. M. B ö h m, miestny kontrolór:

Ja k tomu len môžem dodať, že na preverovanom úseku

činnosti neboli kontrolou zistené nedostatky a z toho

dôvodu nie je treba prijať žiadne opatrenie.

Len dúfal som, že hlavná váha bude na tých bodoch 10

a 11; len tu som nemal žiadne výhrady,

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Otváram diskusiu.

Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa chcem len

opýtať, či je to administratívna chyba alebo je to korektné

napísané v správe, dávkovače mydla, tie plastové, za 19 900

EUR? Do budovy na Junáckej?

Bolo zistené, v rámci preverovanej položky boli v roku

2016 uzavreté zmluvy s dodávateľmi na dodávku, napríklad je

to firma Double N s.r.o. BA 19 900 EUR dávkovače mydla na

Junáckej ulici.

Ing. M. B ö h m, miestny kontrolór:
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No, keď to tam je, predpokladám, že to tak bolo.

Konkrétne fyzicky kontrolu týchto faktúr som ja nerobil,

ale môžem to overiť a zistiť, že čo sa v tej sume skrýva.

Poslanec Ing. G a l a m b o š :

Áno, to je nejaká trojčlenka o dvoch neznámych a ja to

neviem vypočítať.

Ing. M. B ö h m, miestny kontrolór:

O dvoch neznámych nevie nikto vypočítať z jednej

rovnice. Ale, samozrejme, nie je problém.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem. Ešte jedna vec: Nie je potrebné už školiť

vodičov na referentské autá. Už bol zmenený ten zákon.

To je iba poznámka.

Ing. M. B ö h m, miestny kontrolór:

To je za predchádzajúce roky.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Áno. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ešte niekto?  Nie.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

Správu z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej

správy Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, zameranej

na zabezpečenie správy, prevádzky a údržby budovy Miestneho

úradu a objektov a priestorov mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto;

podľa predloženého materiálu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, prezentujme sa.

/Prezentácia./      21 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 15 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           6.

BOD 10: (Stiahnutý z programu rokovania MZ)

Správa z mimoriadnej kontroly hospodárenia rozpočtovej

organizácie Základná škola s materskou školou, Riazanská 75

BOD 11: (Stiahnutý z programu rokovania MZ)

Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení uložených MZ

MČ B-NM na 14. zasadnutí uznesením č. 14/08 vyplývajúcich
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zo Správy z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

Základná škola s materskou školou Riazanská 75, Bratislava

BOD 12: (Stiahnutý z programu rokovania MZ)

Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska kultúry Bratislava

– Nové Mesto

BOD 13:

Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného

súdu Bratislava III

Starosta Mgr. R. K u s ý

Dohodnutý je na 10,15 aj JUDr. Urban; len nečakali

sme, že budeme takí rýchli.

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

JUDr. Daniela Urbana do funkcie prísediaceho Okresného súdu

Bratislava III na volebné obdobie rokov 2019 – 2023;

podľa predloženého materiálu.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./      21 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Ďakujem pekne.

Za:                  21 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:             0

Ďalším bodom je bod 14.

BOD 14:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava  - Nové Mesto o výške príspevkov na čiastočnú

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,

zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Materiál bol v komisiách, v Miestnej rade.

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Ďakujem pekne za slovo. A ja by som si dovolila

predložiť k tomuto návrhu jeden pozmeňovací návrh v zmysle
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toho, ako bolo predložené toto Všeobecne záväzné nariadenie

pôvodne.

Tento pozmeňovací návrh by sa týkal článku 4 bodu 5,

ktorý by znel tak, že mestská časť je prijímateľom dotácie

na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške

1,20 EUR na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej

škole na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník

materskej školy. A zákonný zástupca dieťaťa, ktoré

navštevuje posledný ročník materskej školy, uhrádza

finančný rozdiel medzi uvedenou dotáciou a sumou

definovanou finančným pásmom v zmysle prílohy č. 1.

Ďalšia zmena by sa práve týkala tej prílohy, z ktorej

vypadol ten stĺpec „predškoláci“.

A ja by som bola rada, keby sa tam ten stĺpec dokázal

vrátiť. To znamená, že na niektorých školách by z titulu

toho že dotácia bola na celom Slovensku plošnými číslami vo

výške 1,20 EUR, a potom u nás vychádza doplatok

v niektorých materských školách 14 centov a v niektorých 7

centov, tak vlastne by sa tam vrátil do prílohy č. 2 tento

stĺpec s doplatkom, ktorý by hradili rodičia s tým, že

určite sú na to možno aj iné názory alebo javí sa to tak,

že mestská časť môže uhradiť tento príspevok.

     Áno, môže, ale budú jej tie peniaze chýbať inde, lebo

z roka na rok bojujeme viac a viac o každý cent.

A bola by som rada, keby sme tú rezervu, ktorá by sa

týkala tejto úhrady, za pol roka vlastne tie náklady

mestskej časti boli vyčíslené vo výške do 5 000 EUR, takže
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za rok by to mohlo robiť aj 10 000 EUR; bola by som rada,

keby sme túto rezervu zatiaľ v neschválenom rozpočte našli

ale použili ju vlastne na údržbu tých jedálni, ktoré sú

originálnou kompetenciou mestskej časti a do ktorých sa

vlastne tí predškoláci dostanú.

Mám aj obrázky pripravené, ako niektoré jedálne

vyzerajú. Mestská časť toto zanedbáva.

A bola by som rada, keby teda fakt že nájdeme takú

rezervu, lebo v prípade že toto schválime budeme musieť na

to hľadať peniaze inde a zobrať ich inde.

Tak bola by som rada, aby sme ju našli ale aby sme ju

použili na údržbu tých jedálni, prípadne na investície,

ktoré     v materiáli, ktorý máme ako interpeláciu, sú tam

vyčíslené do školských jedální na 100 tisíc EUR. A myslím

si teda, že s týmto by dokázali súhlasiť aj rodičia.

Ešte máme tam materiál – správu o výchove

a vzdelávaní, kde je napísané, koľko mestská časť prispieva

aj na škôlky. Ak som dobre čítala, tak je to 1 600 EUR na

jedného žiaka. A potom predškolákom prispievame vlastne na

plávanie, na korčuľovanie, takže bola by som rada, keby

toto všetko sme dokázali zachovať. A peniaze, ak nájdeme,

aby sme ich dokázali investovať a zmeniť proste to, čo

mnohých rodičov trápi.

Ukážem aj pár obrázkov z tej jednej školskej jedálne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.
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Čiže navrhujete doplniť bod 5, áno?

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Zmeniť ho v zmysle tak ako bol pôvodne navrhnutý; ja

mám to tu. To znamená doplniť v prílohe ten stĺpec, ktorý

sa týka výšky tej úhrady.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre. Len tým pádom sa musí zmeniť bod 4, s tým

počítajte. Lebo v tom bode 4 vyslovene hovoríme o tom, že

mestská časť bude dofinancovávať rozdiel medzi tým čo

poskytuje štát a čo by mali platiť rodičia.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Ja tu mám aj ten pôvodný materiál, tak ešte si radšej

pozriem tento.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prosím, pozrite si.

Zatiaľ poprosím pána poslanca Gašpierika. Nech sa

páči, máte slovo.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, vážení kolegovia

poslanci, ja si dovolím mať možno práve trošičku opačný

názor, ako ho teraz predniesla pani poslankyňa Šebejová.

Tento materiál naozaj vyvolal búrlivú diskusiu na komisiách

a následne aj pri prerokovaní na Miestnej rade.
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Práve že po vyhodnotení pripomienok poslancov na

týchto  komisiách sa pristúpilo k tomu, že to čo teraz

navrhuje pani poslankyňa zaradiť sa práve vyradilo, nakoľko

názor väčšiny kolegov bol taký, aby sa nevyťahovali ďalšie

peniaze zo strany rodičov na toto dofinancovávanie, a aby

sa táto naozaj malá symbolická čiastka našla na úrovni

mestskej časti z rozpočtu. Samozrejme, tam padali rôzne

návrhy, odkiaľ sa táto rezervička dá nájsť.

     Ja napríklad mám veľmi rád Helenku Vondráčkovú

a myslím si, že o jeden koncertik menej a táto čiastka sa

tam okamžite nájde. A takýchto skrytých koncertikov

v rozpočte je určite viacej alebo v rámci akcií, ktoré sa

organizovávali. Uvidíme ako to bude naďalej, ako sa

organizujú v rámci mestskej časti.

Myslím si, že po prijatí tohto Všeobecne záväzného

nariadenia nám zostáva do ukončenia štvrtého roku 3

mesiace. Bolo avizované, že sa pripravuje v súvislosti

s touto novelou v Národnej rade ďalšie Všeobecne záväzné

nariadenie, ktoré bude platiť pre ďalší školský rok od

septembra.

V tomto školskom roku už rodičia tieto rôzne poplatky,

správne (a neviem aké) už uhradili nejakou čiastkou, aby

sme teda po prijatí tohto prípadného VZN nemuseli ich znovu

oslovovať, aby platili i 2,3480.

A samozrejme, aby sa táto čiastka, nakoľko tak ako ste

na týchto pekných obrázkoch videli, čo vieme že je žalostný

stav našich základných škôl, aby sme tieto peniaze poslali

do týchto základných škôl z rozpočtu mestskej časti.
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Myslím, že máme rozpočet na úrovni 50 miliónov EUR

a určite túto čiastku, nevieme aká je, lebo ani na Miestnej

rade nám ju nevedeli povedať.

Bolo sľúbené, že nám to oznámia presný prepočet dnes

na zastupiteľstve, alebo že to bude doplnené. Takže ešte

možno vystúpi niekto z odboru školstva alebo pán prednosta,

že by nám uviedol túto čiastku, že ju nájdeme.

A naozaj aj pán kolega Petrovič myslím že vystupoval

na Miestnej rade a povedal, že je to principiálna otázka.

Ja si myslím, že áno. Určite nechcem nič zadarmo, určite

nechcem žiadny populistický návrh, ale naozaj tieto 3

mesiace vykryme zo strany mestskej časti a potom škrtnime

jeden koncertik a myslím že tie zdroje tam budú.

A od septembra môžeme v rámci nového Všeobecne

záväzného nariadenia sa k tomu postaviť zodpovedne

a pripraviť pre ďalší školský rok jeden ucelený materiál,

ktorý by pojednával o všetkých týchto kategóriách, ktoré

tam či už boli vypustené, alebo viac-menej ostali v tom

návrhu tak, ako máme predložené na stole. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:
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Správne ste povedali, pán starosta, je to bod č. 4,

a tie náklady sú tam vyčíslené – Správa o vybavovaní

interpelácií, kde sú vlastne vyčíslené náklady mestskej

časti vlastne na pol roka, ktoré by to stálo. A mestská

časť bude musieť teda nájsť dvojaké rezervy; aj na úhradu

tohto, aj na údržbu jedální, aj na investície v jedálňach.

     Takže tých konceptov možno bude viac, ono tie rezervy

by sme asi každý našli, len nemáme schválený rozpočet,

takže teraz sa hľadajú len tak potenciálne, nemáme ich

v rukách.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Vaškovič.

Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel

podporiť návrh kolegyne K. Šebejovej, lebo si myslím, že

naozaj je to poplatok, ktorý rozpočet našich obyvateľov,

ktorí majú detí v predškolských zariadeniach výrazným

spôsobom neovplyvní, a zaťaží.

A rád by som aj zareagoval na to, akým spôsobom bol

tento materiál pripravený, lebo naozaj my sme v našej

komisii o tomto návrhu veľmi dlho a zaujímavo diskutovali.

Na našej komisii zaznela pripomienka vypustiť práve

tento spomínaný stĺpec. My sme o ňom hlasovali, ale tento

návrh nezískal podporu členov Komisie územného plánovania,
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urbanizmu a výstavby; pretože za to vypustenie hlasovali 3

členovia komisie a 3 sa zdržali. To znamená, že naozaj

členovia našej komisie túto pripomienku neodsúhlasili,

napriek tomu že v materiáli sa uvádza, že komisia súhlasí

s predloženým materiálom a s predmetnou pripomienkou.

Takže poprosím do budúcnosti spracovateľov materiálov,

aby sa dôslednejšie zaoberali zápisnicami z jednotlivých

komisií. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne; ešte raz. Ja sa možno dotknem tej

poznámky, odkiaľ tieto zdroje by sa dali nájsť. Nemyslím

si, že by to museli byť len koncerty, alebo ubrať trošičku

z vystupovania týchto československých umelcov a umelkýň

a celebrít.

Myslím si, že všetci poslanci sme čítali v poslednej

dobe veľmi veľa článkov v celoslovenských denníkoch,

miestnych periodikách, že sme ušetrili 1 milión EUR. 1

milión EUR máme ušetrených. Ja som na to hrdý, že mestská

časť, na čele s pánom starostom, takto zodpovedne

hospodárila za minulý rok. A myslím si, že z tohto 1

milióna EUR by sme určite vedeli saturovať možno aj týchto

10 000 EUR, ktoré sú uvedené.



34

3.zasadnutie MZ MČ B-NM 5. 3. 2019

Čo sa týka školských jedální, samozrejme je to otázka

priorít a koncipovania rozpočtu, ktorý budeme predpokladám

schvaľovať na konci marca, ako je plánované zastupiteľstvo,

poťažmo v apríli. A budeme diskutovať o tom, koľko financií

dáme do priorít našich základných, materských škôl.

Ja len spomeniem teraz napríklad príklad mesta

Komárno, ktoré má cca 30 000, takže nejaké dvojtretinové

mesto ako je úroveň mestskej časti; samozrejme to nemôžeme

porovnávať, ale Komárno investovalo v tomto roku, alebo

bude investovať do jedální v rámci svojho mesta 300 tisíc

EUR. Určite ten dlh aj u nás je taký. Veď určite sa niečo

vykonalo aj v uplynulom období, ale si myslím, že našou

prioritou je, aby sme to zásadne posilnili tak, aby školy

zvládli tie povinnosti, ktoré budú mať uložené. A určite sa

nejedná o 10 tisíc, aby sme dovyťahovali.

Práve si myslím, že pokiaľ takto pristúpime že to

neschválime, a mestská časť nájde rezervy; možno ako

spomínal pán kolega Galamboš, že sa nakúpili za 20 tisíc

nejaké zásobníky na mydlo. Takže tých zdrojov na šetrenie

je tam určite viacej. Tak určite myslím, že saturujeme aj

takúto maličkú čiastku. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec, ja len dve poznámky, ak dovolíte:

To bola zmluva, rámcová zmluva na niekoľko rokov. Čiže

ja mám za to že sa nenakúpilo za 20 000 EUR zásobníky na

mydlo. Pán kontrolór vytiahne všetky faktúry, ktoré sa

urobili, aby ich všetci poslanci mali.
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A druhý bod; veľmi správne ste povedali, že mestská

časť veľmi intenzívne investovala a investuje do základných

a materských škôl. Hovoríme o miliónoch EUR, a to je

v rámci investícií za posledných 8 rokov vždy najväčšia

položka. Vyriešili sme najhorší stav, ktorý sme mali

spomedzi našich jedálni; to bola jedáleň na Základnej škole

Riazanská. Tá bola naozaj v dezolátnom stave. Myslím, že to

bolo v minulom roku akurát.

Pani poslankyňa Švecová.

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.:

Ďakujem za slovo. Ja iba keď už tu odznelo to ako

hlasovali jednotlivé komisie, by som za Komisiu školstva

povedala, že sme jednohlasne navrhli vypustiť práve tento

stĺpček doplatku z materiálu.

(Poznámky z pléna, že nebolo počuť.)

Ešte raz: Ďakujem za slovo. Ja iba za Komisiu školstva

chcem povedať, že v našej komisii hlasovala komisia

jednoznačne za vypustenie tohto stĺpčeka, že sme za to, aby

mestská časť našla tie zdroje na doplatky, nakoľko si

myslíme že rodičia sú neustále zaťažovaní nejakými

doplatkami; nákupmi hygienických potrieb, atď., ktoré tiež

zaťažujú rozpočty deti. Preto toto naše hlasovanie dopadlo

tak ako dopadlo.

Samozrejme, nemyslím si, že ide o systémový krok, kedy

doplatením tejto sumy mestskou časťou za rodičov vyriešime

dlhodobý problém. A tak ako páni poslanci tu spomenuli,

ešte nás bude čakať ďalšie VZN ohľadom škôl, kde môžeme
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potom keď budeme vedieť ako náš rozpočet vyzerá, hlasovať

možno aj s komplexnejšími informáciami. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem.

Pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Ja sa ešte vrátim k tomu kapitálovému rozpočtu. My sme

síce 1 milión EUR ušetrili, ale za 5 miliónov máme ďalšie

investície. Keby sme aj milión ušetrili, tak to čo si

pýtajú jedálne, alebo čo považujú za nutné jedálne len z

hľadiska  proste tej svojej prevádzky, to znamená len

nejaké rúry, alebo proste nejaké iné zariadenia, len to je

100 tisíc. To je z milióna desatina, áno 10 % ak počítam.

Takže 10 krát 100 môžeme investovať a sme naozaj ušetrili.

Ale my máme naozaj tie investície za 5 miliónov, takže

vyberať sa nám bude veľmi ťažko.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Určite áno; jedálne, telocvične, rozvody a môžeme ísť

ďalej a ďalej, a to hovoríme iba o školách a škôlkach.

Pán poslanec Filipovič, nech sa páči.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Pekný deň. Ja len na margo toho šetrenia, lebo veľká

časť školy stojí údržba a havarijné stavy. A keď táto vec

nastane, tak školy sú odkázané na to, že musia si volať
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havarijné služby, ktoré veľakrát nejdú cez výberové konania

a sú predražené, lebo potrebujú reagovať okamžite.

Ja som sa zhováral aj s pánom riaditeľom Molnárom

z EKO-podniku. Ide o to, že či by sme nevedeli tieto

havarijné služby   v rámci EKO-podniku pokryť, nakoľko už

len samotné zabezpečenie havarijných služieb keď ideme

šetriť, tak je minimálne o 20 % drahšie kvôli DPH, ktorú by

sme minimálne na tomto ušetrili.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Toto je určite dobrý návrh.

Do diskusie už nie je nikto prihlásený a ideme

hlasovať.

Diskusiu uzatváram a ideme hlasovať.

Najprv budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne

Šebejovej, ktorá pozmeňuje tento bod.

Nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu o návrh

uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č

Takže navrhovaný je najprv pozmeňujúci návrh

v nasledujúcom znení:

Nahrádza sa pôvodný článok 4, bod 4:

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto je prijímateľom

dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo

výške 1,20 EUR na zabezpečenie obeda a iného jedla

v materskej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný

ročník materskej školy. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré

navštevuje posledný ročník materskej školy uhrádza finančný
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rozdiel medzi uvedenou dotáciou a sumou definovanou

finančným pásmom v zmysle prílohy č. 1 tohto VZN pod

materská škola – predškoláci v lehote podľa článku 3 VZN.

A v prílohe č. 2 sa dopĺňa stĺpec, MŠ, predškoláci

podľa predtlače, ktorá je priložená k pozmeňujúcemu návrhu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, prezentujme sa.

/Prezentácia./       22 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                   6 poslancov

Proti:                9

Zdržal sa:            7

Tento návrh pani poslankyne Šebejovej neprešiel.

Ideme hlasovať o pôvodnom návrhu, ktorý tu bol

predstavený, ktorý hovorí o tom, že mestská časť bude

dofinancovávať rozdiel medzi príspevkom štátu a medzi

skutočnými nákladmi tak ako to definujú jedálne našich

základných škôl.

Nech sa páči, poprosím o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto
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s c h v a ľ u j e

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 2/2019 o výške príspevkov na

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských

zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové

Mesto;

podľa predloženej predtlače.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./       22 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

     Ďakujem pekne.

Za:                  18 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            4.

Nasleduje bod č. 15.

BOD 15:

Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto za školský rok 2017/2018

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, bez nejakého úvodného slova. Materiál ste

čítali a otváram diskusiu.
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Do diskusie je prihlásená pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Ja by som chcela vlastne poprosiť, neviem či je toto

vhodné, asi návrh dám na interpeláciu,  aby takýto materiál

o činnosti škôl a školských zariadení obsahoval vždy aj

investície, ktoré boli v školách vykonané, jednak

z prostriedkov škôl samotných a jednak z prostriedkov

mestskej časti. Aby to boli vždy investície za rok, a aby

boli vlastne rozdelené na to čo investovali školy zo

svojich prostriedkov a čo investovala mestská časť.

Takže, neviem, túto už s tým asi ťažko niečo urobíme,

ale určite by som bola rada, aby to neboli len správy

o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti. Ale

aj v tomto materiáli, keď si ho každý prečítal, tak nájde

aké problémy majú jedálne. A školy dofinancovávajú jedálne

z peňazí, ktoré by mali investovať do škôl samotných, tak

určite mi tieto investície tu chýbajú a mali by byť

v takomto materiáli zaradené a v tom rozdelení, ako som

povedala. Takže dám aj interpeláciu, aby takéto materiály

boli o peniaze doplnené. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Poprosím pani Mgr. Sedláčiková, keby ste bola taká

láskavá, v budúcnosti kontaktujte investičné oddelenie,

nech spracuje do materiálu, aby to bolo súčasťou celkovej

informácie pre poslancov.
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Má ešte niekto návrh na doplnenie tohto materiálu,

alebo chce sa ešte vyjadriť?

Nie.

Diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu o návrh

uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Nové

Mesto

b e r i e   n a  v e d o m i e

Správu o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej

časti Bratislava – Nov Mesto za školský rok 2017/2018;

na základe predloženého materiálu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./       22 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme

(Hlasovanie.)

Za:                  21 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0

Nehlasoval:           1.

Nasleduje bod č. 16.

BOD 16:
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Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto č. 02/11 zo dňa 29. 01. 2019

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

zmenu uznesenia č. 02/11 prijatého na zasadnutí Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa

29. 01. 2019, a to nasledovne.

- v bode č. 1 uznesenia sa dopĺňa špecifikácia jediného

spoločníka: Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o.,

so sídlom: Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO:

46 816 992, evidencia v obchodnom registri Okresného

súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 84233/B

(ďalej v texte uznesenia ako „jediný spoločník“)

- bod č. 2 uznesenia sa nahrádza textom:

s c h v a ľ u j e zámer jediného spoločníka, ktorý vykonáva

pôsobnosť valného zhromaždenia, aby za nového člena

dozornej rady jediného spoločníka vymenoval poslanca

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové
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Mesto Ing. Pavla Troiaka, avšak až po odvolaní člena

v zmysle bodu 1 tohto uznesenia.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, prezentujme sa.

/Prezentácia./        22 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Ďakujem pekne.

Za:                   22 poslancov.

Proti:                 0

Zdržal sa:             0

Prechádzame na bod č. 17

BOD 17:

INFORMÁCIA Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy

s názvom: A servisný objekt, súp. č. 13922 nachádzajúcej sa

v rámci areálu voľnočasového priestoru JAMA v k. ú. Nové

Mesto vo výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený; prosím návrhovú

komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: P. W e i s s
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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

b e r i e   n a v e d o m i e

INFORMÁCIU:

Dňa 18. 09. 2018 bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na

prenájom budovy s názvom:

A servisný objekt, súp. č. 13922 nachádzajúca sa v rámci

areálu voľnočasového priestoru JAMNA v k. ú. Nové Mesto vo

výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

za účelom zriadenia a prevádzkovania gastroprevádzky

s určenou minimálnou výškou nájomného 48.400 EUR/ročne

(ďalej len „OVS“). Lehota na podávanie súťažných návrhov

bola stanovená do 31. 10. 2018 do 12.00 hod. Do OVS sa

v stanovenej lehote neprihlásil žiadny navrhovateľ.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, prezentujme sa.

/Prezentácia./        22 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie:

Ďakujem pekne.

Za:                   22 poslancov.

Proti:                 0

Zdržal sa:             0.

Poprosím pána vicestarostu, aby chvíľočku pokračoval

vo vedení schôdze.



45

3.zasadnutie MZ MČ B-NM 5. 3. 2019

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne, pán starosta.

Pristúpime k bodu č. 18.

BOD 18:

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom

budovy servisného objektu JAMA, súp. č. 13922, postavenej

na pozemku parc. registra „C“ č. 11280/103 o výmere 433 m2

zastavanej plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa v rámci

areálu Voľnočasového priestoru JAMA vo výlučnom vlastníctve

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a zapísanej na liste

vlastníctva č. 6420 evidovanom Okresným úradom Bratislava,

katastrálny odbor pre k. ú. Nové Mesto

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Poprosím pani Mgr. Mäsiarovú o kratučké úvodné slovo.

Mgr. M. M ä s i a r o v á, referent oddelenia PPČESČaSP:

Takže v podstate ako ste už počuli z predcházajúceho

bodu na tento servisný objekt už verejná obchodná súťaž

vyhlásená bola, avšak vzhľadom na to, že sa neprihlásil

žiadny účastník v podstate bola neúspešná, a to z dôvodu

vysokej sumy určenej v znaleckom posudku.

Následne teraz na posledných komisiách ako aj v

Miestnej rade prebehli  diskusie ako ďalej nakladať s týmto

objektom, za akú cenu ho ďalej prenajať, za akých

podmienok.
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Na základe týchto diskusií v podstate sa poslanci na

Miestnej rade uzniesli a zároveň v súlade s § 4 ods. 4 pre

prenájom nehnuteľností, pán starosta navrhol cenu vo výške

24 500 EUR ročný prenájom. S tým, že v podstate zároveň

boli do priestorov zahrnuté aj priestory verejných toaliet.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne.

Otváram diskusiu k tomuto bodu.

Prihlásený je pán poslanec Petrovič; nech sa páči.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne, pán predsedajúci.  Ja by som si len

k tej sume dovolil poznamenať, že teda v tomto návrhu už je

tá suma nejakým spôsobom stanovená, ale v budúcnosti by sa

mali veci riešiť normálnym znaleckým posudkom. Mestská časť

má vysúťaženého jedného znalca, čo je myslím si ešte tiež

námet na debatu ohľadom toho, že koľko by tých znalcov malo

byť. Nemal by byť jeden.

Ale primárne ide o to, že podobné návrhy by rozhodne

mali byť stanovované znaleckým posudkom a nie odhadom od

bodu pánov poslancov alebo pána starostu. Teraz sme to

urobili, lebo to treba rýchlo vyhlásiť, ale je to skutočne

zase také núdzové riešenie. Systémovo by sme to radšej

určite videli, keby to bolo riešené na základe odhadu, teda

znaleckého posudku. Ďakujem.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, ak môžem do toho vstúpiť, my sme

v situácii že bola verejná obchodná súťaž  a bola na

základe tak ako vždy, znaleckého posudku a neprihlásil sa

nikto. A všetky informácie od potenciálnych záujemcov boli,

že to prehnane vysoké.

Preto sme hľadali spôsob, aj na základe tlaku a záujmu

nových poslancov, poďme to rýchlo prenajať, za čo najlepšiu

cenu, len jednoducho ponúknime nižšiu cenu. A tá cena bola

stanovená možno tak od oka, ale na základe toho čo hovorili

viacerí prevádzkovatelia, že sa toto dá zvládnuť.

     Pretože okrem nájmu si to ten nájomca bude musieť ešte

aj vlastne dokončiť, pretože v súčasnosti je to vo forme

akéhosi holo priestoru.

Len vysvetľujem, že naozaj sa snažíme urobiť ten

materiál transparentne a tak, aby sme vysúťažili čo

najlepšiu cenu pre mestskú časť, ale zároveň tam aj chytili

toho záujemcu potenciálneho, lebo trištvrte roka je od

kolaudácie, čo je škoda.

A my zároveň ušetríme tým, že nebudeme musieť riešiť

toalety, ktoré hodíme na krk jemu, pretože treba tam mať aj

človeka, ktorý bude správcovať aj tie verejné toalety.

(Musím na chvíľočku odísť.)

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

S faktickou sa prihlásil pán poslanec Petrovič; nech

sa páči.
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Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

No, ja mám k tomu poznámku, že to ma práve vedie

k tomu, že by sme si mali preveriť, či by mestská časť

nemala mať viacej znalcov, leto ak sa znalecký odhad týmto

spôsobom odtrháva od reality, tak mi to proste nesedí. Ja

to poviem otvorene, aby s znalecký posudok, keď ten znalec

videl tú stavbu, takým spôsobom líšil od toho čo hovorí

trh, tak niečo nie je v poriadku.

Čiže možno by stálo naozaj za úvahu zvážiť aj iných

znalcov. Ďakujem.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Mrva sa hlási s faktickou.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ja chcem podporiť to, aby bolo viacej znalcov, určite.

A myslím si, že je to úplne štandardný proces že znalec nie

je dlhé roky iba jeden.

A zaujímalo by ma, pán starosta povedal, že iní

prevádzkovatelia potvrdili nižšiu sumu. Akí iní

prevádzkovatelia, aby sme si túto informáciu mohli overiť?

Aby to nebolo, „že jedna babka povedala“. Ďakujem.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

To je otázka na pána starostu. Ďakujem pekne.

Pán poslanec Weiss, nech sa páči.
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Poslanec P. W e i s s :

Ďakujem pekne. My sme na kultúrnej komisii živo

diskutovali o tejto otázke a tiež sme zato, aby sa

nastavili procesy, keď už to trvá dlhšie a mestská časť

reálne prichádza o peniaze, ktoré by v tom rozpočte mohli

byť a nám pomôcť.

Preto sme sa rozhodli a návrh je na polovicu. Možno do

budúcna je treba nastoliť tie podmienky tak, aby ten

znalecký posudok tú realitu naozaj dodržiaval. Ďakujem.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne.

     Ja si myslím, že to sú kvalifikované pripomienky , či

už od Teba (P. Weisa) alebo pána poslanca Petroviča, určite

sa budeme tým zaoberať.

 Ďalej sa prihlásil pán poslanec Filipovič, nech sa

páči.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Pekný deň. My sme toto mali aj na komisii. Myslím si,

že s pani Šebejovou sme požiadali o nezávislého znalca.

Ďalšia  vec: tá suma je aj tak strašne veľká.

Neviem, či viete, vážení kolegovia, ale ten priestor

má 80 m2. Čiže to je cez 300 EUR/m2/ rok. Toto máme 25

EUR/m2/mesiac, a to je už suma, za ktorú máte bez problémov

v hociktorom obchodnom centre s parkingom, so službami,
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a so všetkými vecami. Nie, že my ešte tomu dotyčnému dávame

toalety na krk. Neviem, ale mne sa to prieči, zdravému

rozumu.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem pekne za slovo. Neviem, či to zle čítam alebo

som si nevšimol, ale chýba mi v tých súťažných podmienkach

spôsob obhliadky priestoru. Akým spôsobom si môže ten

záujemca priestor obhliadnuť, lebo je to holopriestor, ako

hovoríte, určite tam budú vyvolané investície, a aby vedel

nastaviť nejakú cenu musí vedieť čo má do toho investovať.

     A sú tuná iba kontaktné čísla, alebo nejaké kontakty

na pani Moravcovú a pána Melička, ale nie je tu stanovený

spôsob obhliadky, ani čas. Ďakujem pekne.

Mgr. M. M ä s i a r o v á, referent oddelenia:

Ale práve ten spôsob obhliadky v podstate dohodne

konkrétne záujemca vždy s pánom Ing. Meličkom, ktorý bude

chodiť na tie obhliadky.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Dobre, môže to dať na 21,30 hod. pán Meličko?

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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Tam sa dohodne čas.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

To by malo byť tuná napísané, obhliadka medzi 8,00

a 15,00 hod. Ďakujem.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Weiss.

Poslanec P. W e i s s :

Ja iba drobnosť: Sú uvedené kontaktné údaje na

zodpovedného pracovníka Miestneho úradu, či obhliadka je

možná. Ale ak treba nejakú špecifikáciu, podľa vás sa tam

môže kľudne doplniť, aby to bolo jasné. Ale kontaktné údaje

sú aj po dohode s kompetentným človekom z úradu.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Nech sa páči, pán poslanec Filipovič.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Ešte by som doplnil, že otváracia doba tohto objektu

je  v zime niekde do 19 hod. Len aby ste vedeli. Takže my

tam toho človeka viažeme, aby to zavrel skôr ako bežné

prevádzky.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Pani Moravcová.



52

3.zasadnutie MZ MČ B-NM 5. 3. 2019

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia PPČESČaSP:

Presne tak, nie je to obmedzené.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Pán poslanec Galamboš s faktickou.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem pekne. Je to skôr otázočka: Je v cene tých

21 200 aj terasa prislúchajúca, alebo to bude? Áno,

ďakujem.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne.

Končím diskusiu, prosím návrhovú komisiu o prečítanie

návrhu uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

a) vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom

budovy servisného objektu, súp. č. 13922 postavenej na

pozemku parc. registra „C“ č. 11280/103 o výmere 433

m2 zastavanej plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa

v rámci areálu Voľnočasového priestoru JAMA vo

výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto a zapísanej na liste vlastníctva č. 6420
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evidovanom Okresným úradom Bratislava, katastrálny

odbor pre k. ú. Nové Mesto s výnimkou:

- skladového priestoru na odpad a náradie a

- technickej miestnosti.

b) Priložené podmienky Obchodnej verejnej súťaže.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem veľmi pekne.

Prosím, budeme sa prezentovať pred hlasovaním.

Prosím, prezentácia.

/Prezentácia./        22 poslancov.

Prosím, hlasujeme o materiáli č. 18.

(Hlasovanie.)

Za:                   22 poslancov.

Proti:                 0

Zdržal sa:             0

O krátke vystúpenie poprosil pán miestny kontrolór

k otázke pána poslanca Galamboša.

Ing. M. B ö h m, miestny kontrolór:

Prepáčte, ja len krátky operatívny vstup na to čo sa

pýtal pán poslanec Galamboš:

Tá suma bola zazmluvnená. Zmluva k dodatku je

zverejnená, je to maximálna suma, úhrn všetkých faktúr za

rok 2015, 2016 a 2017, čiže na 3 roky. A tuná sú aj

čerpania faktúr, ktoré sú v rozsahu 200 EUR, 300 EUR,

a menej. Čiže máme informačný systém, ktorý umožňuje
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vlastne po zadaní tejto spoločnosti vlastne vidieť zmluvu

a k tomu aj naviazané čerpanie. Čiže môžem vám to dať.

(Odovzdanie poslancovi Ing. P. Galambošovi.)

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne.

O slovo požiadal pán prednosta úradu; nech sa páči.

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :

Ďakujem veľmi pekne. Ešte k tomu čerpaniu: Za rok 2018

bolo vyčerpaných 3 500 EUR s DPH, čiže bolo 9 dodaní. A za

rok 2019 444 EUR s DPH.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Pristúpime k bodu č. 19.

BOD 19:

Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve

o zriadení vecných bremien č. ÚEZ 198/2018 ako aj zmenu

uznesenia č. 26/26 zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva

konaného dňa 12. 06. 2018

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Poprosím pani Mgr. Mäsiarovú.

Mgr. M. M ä s i a r o v á, referent oddelenia:
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Takže v podstate návrh na zriadenie vecného bremena,

uloženie inžinierskych sietí, v súvislosti s rekonštrukciou

plynovodov na ul. Deviata a okolie bolo schválené

v zastupiteľstve 12. 06. 2018 s tým, že potom následne po

odsúhlasení tohto materiálu na zastupiteľstve v rámci

procesu pripomienkovania zmluvy; Slovenský plynárenský

priemysel požiadal o predĺženie lehoty na uzavretie tejto

zmluvy.  A v podstate z tohto dôvodu bol predložený tento

materiál na terajšie zastupiteľstvo.

Čiže zmluva o zriadení vecného bremena mala byť

podpísaná a uzavretá najneskôr do konca septembra tohto

roku s tým, že termín bol predlžený na základe požiadavky

SPP do 30. 6. 2020.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem veľmi pekne.

Otváram diskusiu k tomuto bodu.

Nikto nie je prihlásený.

Prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia

k bodu č. 19.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

a) S c h v a ľ u j e

I. Zmenu uznesenia č. 26/26 prijatého na zasadnutí

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

– Nové Mesto dňa 12. 06. 2018 a to tak, že:
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- v časti b) uznesenia, podmienok týkajúcich sa podpisu

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena sa

mení termín lehoty na uzavretie budúcej zmluvy

o zriadení vecného bremena a s tým súvisiacej straty

platnosti a účinnosti budúcej zmluvy o zriadení

vecného bremena z 30. 09. 2019 na 30. 06. 2020,

- pričom zároveň sa v časti c) uznesenia mení

najneskorší možný termín podpisu zmluvy o zriadení

vecného bremena budúcim oprávneným z vecného bremena

uvedený v písm. c) a to z 30. 09. 2019 do 30. 06.

2020.

II. Uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve

o zriadení vecných bremien č. ÚEZ 198/2018,

predmetom ktorého je predĺženie lehoty na uzavretie

zmluvy o zriadení vecného bremena do 30. 06. 2020

ako aj zmena najneskoršej lehoty na zaslanie výzvy

budúcim oprávneným budúcemu povinnému na

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena z 31.

07. 2019 na 31. 05. 2020.

b) s p l n o m o c ň u j e

starostu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Mgr.

Rudolfa Kusého k podpísaniu Dodatku č. 1 k Zmluve

o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. ÚEZ

198/2018, predmetom ktorého je predĺženie lehoty na

uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena do 30. 06.

2020 ako aj zmena najneskoršej lehoty na zaslanie

výzvy budúcim oprávneným budúcemu povinnému na
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uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena z 31.

07. 2019 na 31. 05. 2020 za nasledovných podmienok:

- Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení

vecných bremien č. ÚEZ 198/2018 bude budúcim

oprávneným z vecného bremena podpísaný v lehote

najneskôr do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia

v miestnom zastupiteľstve

- V prípade ak Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve

o zriadení vecných bremien č. ÚEZ 198/2018 nebude

budúcim oprávneným z vecného bremena v určenej lehote

podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./       22 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  22 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0

Materiál bol prijatý.

Pristúpime k bodu č. 20.

BOD 20:

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom

pozemku registra „E“ UO parc. č. 5435/1, o výmere 131 m2,
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v k. ú. Vinohrady v prospech Národného ústavu detských

chorôb

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Pôjdeme prosím bez úvodného slova.

Otváram diskusiu k tomuto bodu.

Nech sa páči, pán poslanec Vláčiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.:

Ďakujem za slovo. Ja mám taký návrh, prezentoval som

to aj na Miestnej rade, že do budúcnosti by bolo dobré

ponuknúť

Tieto pozemky na odpredaj, lebo sú zastavané ich budovami.

My preto nemáme žiadne využitie, nevieme s tým nič urobiť,

len prenajať, a tá suma je dosť nízka za ten prenájom. Čiže

skôr by sa to oplatilo zbaviť do budúcnosti; za mňa takýto

návrh.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán starosta.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Súhlasím s Vami. Situácia je taká, že vidíte že ideme

v tomto prípade bez znaleckého posudku. Čiže nie je tam

komerčná cena. V podstate sme akceptovali ich ponuku, keďže

ide o zariadenie zdravotníckeho charakteru pre deti

a štátne zariadenie.

     Urobíme to čo navrhujete, a opýtame sa nemocnice či by

bola ochotná, či by mala záujem tie pozemky si vysporiadať?
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Len sa trošku obávam, že aj tá cena z ich strany bude tiež

veľmi symbolická, pretože tieto peniažky by museli mať tiež

v nejakom rozpočte. Ale spravíme to, samozrejme. To je

dobrý nápad.

Dámy a páni, má ešte niekto niečo k tomuto bodu?

Nie.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

prenájom pozemku registra „E“ UO parc. č. 5435/1, záhrada,

o výmere 131 m2, v k. ú. Vinohrady, evidovaného na LV č.

6747

; na dobu neurčitú

; v prospech nájomcu – Národný ústav detských chorôb, so

sídlom Limbová 1, Bratislava, IČO: 00 607 231

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9

písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov z dôvodu, že

- predmetný pozemok registra „E“ UO je časťou pozemku

registra „C“ KN parc. č. 5441, na ktorom je postavená

stavba Národného ústavu detských chorôb so súpisným

číslom 11827 vo vlastníctve Slovenskej republiky,
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v správe nájomcu, ktorá je využívaná na

verejnoprospešný účel – poskytovanie zdravotnej

starostlivosti detským pacientom z celej Slovenskej

republiky

- nájomca je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej

zakladateľom je Ministerstvo zdravotníctva a finančné

prostriedky získavané najmä zo zdrojov verejného

zdravotného poistenia nájomca prioritne využíva na

zabezpečenie podmienok riadneho a včasného

poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb s tým

spojených; z uvedeného dôvodu nedisponuje finančnými

prostriedkami na úhradu trhového nájomného

; za nájomné vo výške     262 EUR/rok

; za nasledovných podmienok:

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 60 dní

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom

zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude

v uvedenej lehote nájomcom podpísaná, uznesenie stráca

platnosť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./       22 poslancov.

Nech sa páči, prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  22 poslancov.

Proti:                0
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Zdržal sa:            0

Nasleduje bod č. 21.

BOD 21:

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho

sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5930/38,

ostatné plochy, o výmere 41 m2 a parc. č. 5930/40, ostatné

plochy, o výmere 43 m2, ktoré vzniknú na základe

geometrického plánu č. 157/2017 oddelením od pozemku

registra „C“ KN  parc. č. 5930/1, ostatné plochy, o výmere

10232 m2, v k. ú. Vinohrady, pre spoločnosť MVA Immo,

s.r.o., so sídlom Višňová 10, Bratislava

Starosta Mgr. R. K u s ý :

V tejto veci by následne rada vystúpila aj miestna

občianka.

Takže dámy a páni, poprosím, keby mohla prísť pani

kolegyňa Kozáková a povedať pár úvodných slov.

Mgr. Z. K o z á k o v á, referent oddelenia PPČESČaSP:

Dobrý deň. Jedná sa o prenájom pozemkov za účelom

vytvorenia parkovacích miest, ktoré daná spoločnosť

potrebuje preto, aby mohla vybudovať nadstavbu nad bytovým

domom Višňová č. 8. Vlastne účelom je vybudovať 7 nových

parkovacích miest s tým, že potrebujú pre účel nadstavby 4

miesta a s ďalšími 3 vynahradia to, čo zaberú tým, že sa

nebude parkovať na chodníku.
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Prišla k tomu petícia obyvateľov z Višňovej 8, ktorí

majú záujem o vybudovanie tejto nadstavby. Ale keďže

susedia s bytovkami 10 a 12, čo sú vlastne spojené budovy,

existuje už nadstavba z roku 2011. A majú podpísanú aj

zmluvu o nadstavbe so spoločnosťou MVA Immo, ktorá im

vlastne pomôže nejakým spôsobom zrekonštruovať ten bytový

dom.

Čiže je tu záujem obyvateľov bytového domu o to, aby

sa pozemky prenajali a môže sa tu nadstavba vybudovať. S

tým, že tie parkovacie miesta nebudú súkromné, ale budú

mestskej časti, teda verejné pre akýchkoľvek obyvateľov

daného územia.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Otváram diskusiu.

Pán poslanec Vaškovič.

Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č :

Ďakujem za slovo, pán starosta.

     Tento bod programu nie je nám, čo sme starší poslanci

nový. Ako aj v dôvodovej správe ste si mohli prečítať,

vážené kolegyne, vážení kolegovia, o tomto probléme na

Višňovej ulici sme už rokovali. A minulé zastupiteľstvo

tento návrh na prenájom predmetného pozemku neschválilo.

Mňa zaráža jedna skutočnosť, že spoločnosť ktorá chce

zrealizovať nadstavbu nad tými inkriminovanými bytmi alebo

vchodmi v bytovke na Višňovej vlastne nehľadá žiadne iné
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riešenie. Má jedno riešenie a niekoľko rokov na ňom trvá

a absolútne nehľadá možnosti ďalšieho alebo iného riešenia.

Ja si uvedomujem tú skutočnosť, že ten dom je

v súčasnosti rozdelený na dve časti. Nad jednou časťou je

už nadstavba zrealizovaná a nad tou druhou časťou nie.

      Ale iste si pamätáte, že sme už viackrát diskutovali

o tom, že realizácia nadstavieb nad existujúcimi  bytovými

domami neúmerne zaťažuje územie. Pribúdajú tam nové byty,

pribúdajú tam nové autá a myslím si, že schválením tohto

návrhu by sme len dali signál, že takáto skutočnosť môže

v budúcnosti pokračovať.

Veľmi dlho sme diskutovali na zasadnutí komisie

a komisia jednoducho predložený návrh neodporúča

zastupiteľstvu schváliť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Niekto z poslancov chce ešte vystúpiť?

     Pán vicestarosta Winkler, nech sa páči.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne. Aby ste mali kompletnú informáciu, tak

ani finančná komisia neodporučila a schváliť tento

materiál, ani komisia dopravy, informačných systémov

a životného prostredia. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Timková.
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Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ja by som sa veľmi rada pripojila k tejto téme.

Diskutovala som aj s obyvateľmi, ktorí chcú zástavbu

a predkladajú tento návrh. Ale, samozrejme, stretávala som

sa aj obyvateľmi, ktorí sú zásadne proti.

Takže tak ako sme už hovorili na komisiách, kde to

bolo schválené, že by sa získali nejaké voľné parkovacie

miesta, kde už teraz na tej Višňovej je veľký problém.

Musím povedať že to asi nie, lebo napríklad teraz stoja tie

autá na chodníku pozdĺžne a oni vlastne žiadajú tie

parkovacie miesta na trávniku, čo by boli kolmo. Takže

tieto 3 autá, ktoré stoja na chodníku, parkovacie miesta na

trávniku by boli 4. Takže nie je tam nejaký veľký dosah, že

by sa získali parkovacie miesta.

A musím povedať, že aj obyvatelia okolitých domov sú

zásadne proti.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne za slovo. Ja sa takisto k tomu pridávam.

Ako obyvateľ Kramárov zažívam každé ráno čo sa tam deje

a nie je to len otázka statickej dopravy. Je to hlavne

otázka dynamickej dopravy, keď si predstavíte koľko áut sa
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valí každé ráno na Kramáre kvôli nemocniciam a koľko áut už

teraz sa valí z Kramárov do mesta a do práce.

Stavanie akýchkoľvek ďalších bytov predstavuje ešte

väčšiu záťaž aj z hľadiska dynamickej dopravy; či je to

Bárdošova, či je to potom Stromová, alebo proste

pokračovanie na Pražskú alebo na opačnú stranu. Je to

proste z hľadiska tých obyvateľov, ktorí priamo nie sú

možno aj motivovaní   tým developerom, ktorý sa tam nejakým

spôsobom snaží dohodnúť s tými ktorí sú v podstate priamo

zainteresovaní. Pre tých ostatných je to určite

neakceptovateľné.

Tak ako aj na finančnej komisii sme to neodsúhlasili,

a navrhli neodsúhlasiť zastupiteľstvu, pridávam sa k tomu

návrhu. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Ja by som chcela len doplniť vyjadrenie tých komisií,

že nie všetky sme to mali na jednaní.

     To znamená, že niektorí svoj názor prejavia.

     Ja by som chcela podporiť Juraja Petroviča, keďže

naozaj zahusťovanie našej mestskej časti, či už na

Kramároch alebo aj Zátiší, nie je úmerné a obmedzuje to

nás, pôvodných obyvateľov. Tak určite ja podporím Juraja

(Mgr. Petroviča) v tom čo sa snaží, a proste to znamená, že

tento návrh ako taký nepodporím.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Samozrejme, ako spomínal pán kolega

Vaškovič, tento problém je tu už niekoľko rokov, dostávame

rôzne informácie z jednej aj z druhej strany, či už e-

mailom, alebo nejaké SMS, resp. teraz možno vystúpi občan.

Ja by som možno sa teraz spýtal aj gesčnej poslankyne;

pani  Timková, Vy ste gesčná poslankyňa?  (Nie.)

Pán Volf.

Tak prípadne ešte pána Volf, že on ako gesčný poslanec

pre toto územie, aké dáva odporúčanie nám kolegom

poslancom?

     Predpokladám, že mal také intenzívne stretnutia

s občanmi, aby som sa vedel možno naozaj aj podľa vášho

názoru prikloniť pri hlasovaní k tomuto bodu. Ak by ste bol

tak láskavý a dal nám také vaše odporúčanie ako gesčný

poslanec. Veľmi pekne Vám ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :
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Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa chcem iba pani

Kozákovej opýtať, lebo spomínala že bola petícia za

vybudovanie týchto parkovacích miest, a viacerí kolegovia

spomínajú, že v okolí tí obyvatelia nesúhlasia

s vybudovaním či parkovacích miest, ako aj nadstavby. Bola

aj petícia proti; máme takúto petíciu? Ak áno, koľko ľudí

ju podpísalo?

Mgr. Z. K o z á k o v á, referent oddelenia:

Ja o tejto petícii neviem. Bolo to na niektorých

komisiách spomínané, že vraj existuje. Ale my sme zisťovali

u miestneho kontrolóra, či takáto petícia bola doručená

mestskej časti? Nebola. Takže o takej neviem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

V zásade je to jedno, situácia je nasledovná: Časť

ľudí je za, časť ľudí proti, v zásade obyvatelia toho

bytového domu, pretože polovica je zastavaná  tou nadstavbu

z minulosti a druhá polovica nie je, a to robí problém.

A okolití by si pochopiteľne želali, aby nadstavba nebola.

Väčšine to je jedno.

V minulosti investor mal záujem parkovacie miesta

preukázať nájmom v nejakom parkovacom dome či garáží, ktorá

je poblíž. Bolo mu odporúčané, aby radšej identifikoval

miesta, kde je možné vybudovať nové parkovacie miesta.

Preto je tu snaha vyjsť kvázi v ústrety úradu

a identifikovať miesta, kde by boli možné nové parkovacie

miesta. Čiže takáto je situácia.



68

3.zasadnutie MZ MČ B-NM 5. 3. 2019

Nech sa páči, pán poslanec Volf.

Poslanec V. V o l f :

Ďakujem  za slovo. V minulom volebnom období už

vlastne dochádzali podnety od týchto obyvateľov. Nebol som

v tých diskusiách, ale vlastne k dnešnému dňu aj ja

dostávam mnoho SMS správ, e-mailov, kde sa mám vyjadriť

k tomuto problému. Keď som sa aj bol pozrieť v danej

lokalite, áno je to tak, jedna časť domu je taká, že je

urobená nadstavba, druhá nie.

Ale ako povedal pán Petrovič, tá doprava je už

neúnosná na Kramároch a myslím si, že nebolo by to správne

riešenie, prenajať tieto parcely.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Timková.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Na doplnenie: Vlastne nejde možno o tú výstavbu, ako

som hovorila aj s tou paňou, ktorá je za výstavbu, lebo ide

jej o 2 byty. Ide o tie parkovacie miesta, kde už teraz je

Višňová akože neúnosná s parkovacími miesta.

Ja by som sa možno chcela aj spýtať, že mala prísť tá

pani o tom niečo povedať. Tak neviem, či je tu, alebo nie

je. Možno by mohla dostať priestor. Lebo ideme hlasovať

a občania majú vystúpenie až o 11.00 hod.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Avizoval som, že je tu aj občianka bytového domu, a

samozrejme dostane slovo. Najprv som chcel dať slovo

poslancom, aby to malo nejaký poriadok.

S faktickou poznámkou pán poslanec Volf.

Poslanec V. V o l f :

Ďakujem. Ja by som chcel predsa len k tomu vyjadriť,

lebo prišlo strašne veľa podnetov z rôznych strán, že

vlastne je v tom veľký neporiadok. Raz píše investor, raz

píšu obyvatelia. Bolo by fajn, aby mali jeden dokument,

ktorý by si vieme naštudovať. Prichádza množstvo podnetov

z rôznych strán a človek už ani nevie, s kým debatuje. Ja

som tiež pred nedávnom dostal 1 SMS od nejakej pani Dagmar,

neviem jej meno. Pred týždňom od nejakého iného pána.

Proste neviem sa v tom zorientovať, že kto je kto. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Myslím, že pani poslankyňa Timková

povedala veľmi trefne, že tam nejde o tie 2 byty, alebo

niečo podobné. Ide o parkovacie miesta. Ono je však možné

vyriešiť to tým, že sa povie investorovi, daj dohromady

celú Višňovú ulicu, a celý obrat, rekonštruuj tam tie

chodníky a daj dohromady aj tie parkovacie miesta, ktoré sa

ako parkovacie miesta nevyužívajú alebo nemôžu využiť.

Ale toto je na rozhodnutí Vás ako poslancov.

Pán poslanec Dubček.
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Poslanec MUDr. P.  D u b č e k :

Pán starosta mi číta myšlienky. Ja som chcel to isté

povedať, že záujem investora je stavať, ale nie sú

k dispozícií parkovacie miesta, čo je problém nielen

bratislavský ale aj iných  miest, ktoré sa rozrastajú.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Len toľko, že pani Milena Delinčáková nám písala SMS

viacerým.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne. Ja len malá poznámka: My sme boli

kontaktovaní aj s developerom. Ja som hovoril, že som

pripravený sa stretnúť k tejto problematike, len som

navrhoval, že by som rád na tom stretnutí videl obyvateľov

tohto domu a aj obyvateľov tých okolitých domov, aby bola

normálna diskusia so všetkými stranami a človek by si vedel

urobiť otvorený názor. Odvtedy sa mi ten developer neozval,

čo tiež o niečom svedčí.

Takže preto som ja v podstate aj jednoznačne proti

prijatiu tohto návrhu.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

Vidím, že žiaden z poslanec nie je prihlásený.

Takže, ak dovolíte dáme príležitosť a priestor pani

Delinčákovej z Víšňovej 8 s tým, že pochopiteľne predtým

musíme jej právo možnosť vystúpenia odhlasovať, ale

tradíciou je že vždy umožníme, aby občan tu mohol vystúpiť

a povedať svoj názor k danej téme.

Takže, dámy a páni, prosím poďme hlasovať o tom, či

umožníme pani Ing. Delinčákovej vystúpiť na zastupiteľstve

k tejto téme?

Nech sa páči, prezentujme sa.

/Prezentácia./      24 poslancov.

Ďakujem pekne.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 24 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Nech sa páči, pani Delinčáková, prosím, poďte sem

dopredu a máte priestor.  Ak môžem pekne poprosiť, máme

taký úzus 3 minút, skúste ho, prosím, dodržať.

OBČIANKA: Ing. Milena  D e l i n č á k o v á

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem

za možnosť tuná pred vami vystúpiť. Som tu za občanov
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bytového domu č. 12, 10 a 8. Naozaj toto sa už ťahá veľmi

dlho.

A musím povedať, že som trošku rozčarovaná z názorov,

ktoré tu teraz počujem.

Vystupujem tu tretíkrát za občanov. Predtým nikto

z vás sa neozval, stála som tu, nikto sa nič nepýtal. Raz

to bolo odročené, potom to nebolo zaradené. Ale teda stojím

tu opäť, ako išiel aj e-mail, aj správa, veľmi radí aj

investor, ktorého sme my oslovili, aby dostaval to, čo už

raz bolo povolené stavebným povolením, lebo nám to robí

problém.

Doniesla som fotodokumentáciu, doniesla som celý

projekt.

Pokiaľ by ste na základe tohto ešte neboli rozhodnutí,

lebo ako som počula, dúfam, že ešte bude sa to dať zmeniť.

Som vám k dispozícii na odpoveď, na akúkoľvek vašu otázku,

pokiaľ bude záujem.

Ešte k parkovacím miestam?

Presne ako bolo povedané investor navrhol ďalšiu

možnosť. Kontajnery na odpad tam stoja kade-tade. Sú

neusporiadané. Chodníky sú vybité takisto. Tam sa ešte zdá,

že keby sa čokoľvek zabralo vytvoriť ďalšie parkovacie

miesta, možno už len tým, že by  sa  nakreslili na Višňovej

ulici  parkovacie čiary, lebo keď tam niekto prejde tak

vidí, ako autá parkujú. Je tam možnosť zaparkovať ešte

viacero áut, keby tento priestor bol určený.

Pokiaľ ide o kontajnery, je tu vlastne projekt,

zapustenia kontajnerov. Už len týmto by vzniklo minimálne 7

ďalších parkovacích miest, lebo tie kontajnery by nestáli
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na tých miestach, kde teraz by mohli parkovať autá.  Takže,

pokiaľ je záujem by som dala kolovať k nahliadnutiu a som

k dispozícii. Pýtajte sa.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Ja len chcem tak odhadom, ak dovolíte, tie investície

ak počítame kontajnery, tie sú na úrovni asi 10 tisíc EUR.

A upraviť ten chodník podľa našich skúseností asi 15 tisíc

EUR, čiže aby ste vedeli do čoho by sa musel investor

zaviazať, okrem iného.

Nech sa páči, pán poslanec Volf.

Poslanec V. V o l f :

Ďakujem za slovo. Ja by som bol veľmi rád, aby sa

urobilo stretnutie investorov aj s občanmi priamo na

mieste, aby sme si to vedeli prejsť. Ďakujem.

Starosta: Mgr. R. K u s ý :

Rozumiem.

Pán poslanec Mrva.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Pani, ktorá zastupuje občanov spomínala, že je tam

rozbitý chodník, sú tam nejaké nevyužité miesta, kde by sa

dali urobiť parkovacie miesta.

Ja som proti tomu, aby sa tento projekt realizoval, to

musím povedať na začiatok. Ale ak je tam rozbitý chodník,
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mestská časť by mala tento chodník opraviť, mala by sa oň

starať, a nemali by sme všetko nechať na developerov,

a vymieňať nejaké developerské projekty za opravy v okolí.

Takisto je tam problém s parkovaním, tak vytvorme

viacej parkovacích miest, zavedením parkovacej politiky,

o ktorej my už na Kramároch snívame a pomôžme tam ľuďom

zlepšiť tie podmienky, ale nespájajme to opäť s nejakým

developerským projektom. Robme tieto veci bez toho aby tam

musela pribúdať nejaká ďalšia výstavba. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec, máte určite pravdu, aspoň teoreticky.

Prakticky okrem Višňovej ulice máme tých ulíc niekoľko

stoviek, pomaly by si každá zaslúžila investíciu. Hovoríme

len o 10 tisíc EUR len na každú jednu. To je prvá vec.

A druhá vec; ono, ja považujem za normálne, keď chce

niekto niečo stavať, tak urobí aj niečo v okolí, že nepríde

s tým, že chce mať svoj zisk a v okolí nič neurobí. Takže

takéto upratanie investície by mali byť normálne. Pozitívne

je, Že to už vyriešil viac-menej poplatok za rozvoj.

Tu naozaj sa musíte rozhodnúť Vy ako poslanci.

Len chcem upozorniť na to, že v konečnom dôsledku to

či nadstavba bude alebo nebude, nezáleží celkom na tom, či

umožníme alebo neumožníme vybudovanie parkovacích miest.

Len na to upozorňujem.

Pán poslanec Winkler, nech sa páči.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne. Ja sa priznám, že budem hlasovať proti

tomuto návrhu, ako som hlasoval aj predtým, z uvedených

dôvodov, ktoré tu povedal aj pán poslanec Vaškovič. My sme

to prejednávali opätovne v komisii územného plánovania; ale

to je jedna vec.

A druhá vec, vítam ten návrh pána poslanca Volfa.

A bol by som rád, keby pán poslanec Volf, pani poslankyňa

Timková, pán poslanec Petrovič, aby ste urobili stretnutie

s developerom, s jednou skupinou občanov, aj s druhou

skupinou občanov, aby sme to skutočne nejako doriešili

rozumne.

Čo sa týka parkovacej politiky, máte to v rukách Vy

chlapci, ja sa tomu nebránim a podporujem to. Len by som

bol veľmi rád, aby sme zase nečakali dva-tri roky keď sa to

spustí. Zajtra je stretnutie u pána primátora, a ideme tam

aj s pánom starostom, aj s kolegom Mikulcom. Takže verím,

že po nejakých dvoch rokoch konečne tú parkovaciu politiku

spustíme. Keď to bude pod gesciou mesta, nemám s tým

problém, ale s tým, aby sa rozumne nastavili financie medzi

mestskými časťami a mestom. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou pán poslanec Volf.

Poslanec V. V o l f :

Ďakujem. Ja by som ešte len doplnil pána Winklera, aby

to stretnutie bolo za účasti investora, tých čo tam bývajú,
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aj okolitých domov, a všetkých poslancov, aby to nebolo

rozdielne stretnutie, že raz sa stretneme s investorom, raz

sa stretneme sa ľuďmi. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Mrva s faktickou poznámkou.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ja by som navrhoval, aby to stretnutie zorganizovala

mestská časť, tak ako mestská časť väčšinou organizuje

stretnutia developerských projektov. Napríklad Dom kultúry

na Kramároch, kde sme už veľa developerských projektov

riešili. A bol by som rád, keby sme všetky developerské

projekty takého rázu na Kramároch tam riešili. Napríklad aj

na starej Klenovej, čo má tam niečo vyrásť.

A čo sa týka parkovacej politiky, to je asi na širšiu

debatu. Myslím si, že mestská časť sa musí rozhodnúť,

v ktorých zónach bude chcieť parkovaciu politiku

realizovať. My dlho hovoríme o tom, že Kramáre tú

parkovaciu politiku potrebujú.

Preto budem veľmi rád, keď mestská časť sa rozhodne,

aby aj Kramáre boli jednou zo zón, ktorá vstúpi do tej

prvotnej fázy parkovacej politiky, keď sa bude zavádzať;

snáď čoskoro.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Ja len dve poznámky:
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     Urobíme to presne tak, že to zvolá mestská časť ako

obyčajne.

A po druhé: My máme záujem zaviesť parkovaciu politiku

prakticky v celom Novom Meste. Ale povedali sme si, že prvé

dve prioritné lokality sú práve lokalita okolo NTC a druhá

je práve na Kramároch v okolí nemocníc. Viete, že tam

čakáme vždy rozhodnutie, súhlas a spoluprácu mesta. Bez

nich to nejde. Bez nich nejde ani rezidenčné parkovanie.

A to čo chceme, to bude predmetom jednania z našej

strany; aspoň si to vyskúšať v okolí NTC, keďže tá situácia

tam je úplne, úplne najhoršia v mestskej časti, pretože

hovoríme nielen o NTC, hovoríme o novom štadióne, hovoríme

o športovej hale Mladosť, hovoríme o Pasienkoch, hovoríme o

.. štadióne. Takže tých zariadení je tam obrovské množstvo,

a to sú nielen športové, ale aj kultúrne aktivity.

Ale toto bude v rukách naozaj hlavného mesta, či bude

ochotné do toho ísť, hoci v rámci nejakého pilotného

projektu.

Pani poslankyňa Timková.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Dobrý deň. Ja by som chcela ešte doplniť k tomu; ja sa

pripájam k pánovi Petrovičovi. My sme vyzývali, lebo ešte

pani Delinčákova, Vy ste raz komunikovali s nami vo

februári, ale v januári sme dostali prvý e-mail od vášho

investora. My sme ho vyzývali, že sa chceme stretnúť

s obyvateľmi, developerom, lebo on oslovoval len nás

poslancov.
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Mne sa teraz nepáči, že ideme zase úplne od začiatku.

Vy ste túto možnosť mali. My sme Vás vyzývali, a Vy

ste sa nám odvtedy neozvali. A zase ste nám vo februári

napísali ďalší e-mail, to isté. A teraz stále chcete len

zrazu stretnutie. My sme Vám ten priestor dávali.

Takže mne sa to zdá ako trošku čudné.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa určite taktiež

sa prikláňam k tomu, aby bolo zvolané verejné zhromaždenie

Kramárov, alebo teda  minimálne tých okolitých ulíc, kde by

sa tam tento projekt nachádzať.

Ale chcem sa opýtať na jednu otázku, a bol by som rád,

keby som dostal na ňu explicitnú odpoveď, pretože do

určitej miery ste to pán starosta naznačili, že stavebné

konanie je prenesený výkon štátnej správy. A ja sa chcem

teda opýtať, že pokiaľ investor preukáže vzťah k parkovacím

miestam nájomnou zmluvou, či mu nevznikne právny nárok na

to, aby mu bolo vydané stavebné povolenie?

     Pretože, pokiaľ my sa nedohodneme s investorom, resp.

s týmito obyvateľmi, aby nás potom neobišli takýmto

konaním. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.
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Práve preto im bolo pred časom odporúčané, aby

vyslovene vytvorili nové parkovacie miesta, lebo v mestskej

časti máme úzus, že jednoducho máme výhradu proti riešeniu

parkovacích miest rôznymi nájomnými zmluvami. Napokon

podobná situácia bola v Dimitrovke, a pán poslanec

vyžadoval vytvorenie nových parkovacích miest, čo je také

normálne.

Pán poslanec Troiak.

Poslanec Ing. P. T r o i a k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja chcem reagovať,

tiež      podporujem Jakubov (Ing. Mrvu) návrh, aby toto

stretnutie zorganizovala mestská časť.

A ďalej Stano (Ing. Winkler) na Teba, vidím ako pán

starosta porušuje dohody, ktoré zazneli ohľadom parkovacej

politiky na stretnutí Novomestskej parkovacej spoločnosti,

a to tak že starosta zorganizuje stretnutie one – to - one

s primátorom. Alebo potom také, kde budú viacerí, nielen Ty

a Rišo (JUDr. Mikulec). Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Priznám sa, nerozumiem o čom rozprávate, ale na ďalšom

zastupiteľstve to môžeme prebrať. Ozvali sa nám

z Magistrátu  iba včera.

Nech sa páči, faktická poznámka, pán poslanec Mikulec.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :

Ja len zareagujem na Paľa (Ing. Troiaka). Paľo, ja som

sa to dozvedel teraz na zastupiteľstve ráno. A taká bola
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dohoda, že keď sa toho zúčastnia všetci členovia aj

dozorných rád, aj konateľov, čiže ja by som bol za to, aby

aj Paľo (Ing. Troiak) išiel na toto stretnutie. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Vieme to od včera a pozvaní budú úplne všetci; bude

tam 20 ľudí. To vôbec nie je problém. Myslím, že to vieme

všetci rovnako.

Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Ja aj v zmysle tejto diskusie, ktorá

tu odznieva, možno pokiaľ by sme hlasovali tak „tvrdo“, tak

myslím že ten názor je tak, ako to precítila pani občianka,

vlastne negatívny. Pán Mrva, kolega Korček navrhuje verejné

zhromaždenie obyvateľov, ja by som možno požiadal

predkladateľa materiálu, ktorým je pán prednosta Baník, aby

to v súčasnosti stiahol. Myslím že je lepšie, radšej tak

ľudové povedané „trikrát merať a raz rezať“.

A keď bol tu niekoľko rokov, myslím že počkáme to

jedno zastupiteľstvo, možno aj dve, pokiaľ by sme to

nestihli do konca marca. Teda pokiaľ by sa to stiahlo

a zvolalo, či už to bude verejné zhromaždenie alebo také

nejaké stretnutie obyvateľov, občanov okolitých domov.

A aby sme to potom znovu dostali do zastupiteľstva.

Teda, aby sme dnes o tom nehlasovali.

Takže požiadam Vás, pán predkladateľ, pokiaľ by ste to

stiahli. Uskutočnili sa tie stretnutia a aby sme k tomu
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potom pristúpili na tom nejakom ďalšom alebo následnom

rokovaní zastupiteľstva. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Ja súhlasím s Vašim názorom, ale, žiaľ, nemôžeme to

stiahnuť z rokovania v zmysle príslušnej novely z minulého

roka.

S faktickou poznámkou pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa prikláňam

k tomu, čo povedal môj kolega Libor Gašpierik.

A poprosil by som Vás, že pokiaľ toto verejné

zhromaždenie bude zvolané, či už zo strany vašej ako

starostu, alebo zo strany miestneho zastupiteľstva formou

uznesenia, aby bola aj riadne zverejnená pozvánka na toto

zhromaždenie na internete, pretože dával som ešte, asi to

bolo v roku 2015, možno v roku  2016, návrh jedného

uznesenia, ktoré prešlo, aby pozvánky na takéto verejné

zhromaždenia boli na internete, na našej webovej stránke

zverejňované. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Spravíme to tak, ako sme sa dohodli. Urobíme

stretnutie s občanmi jednak daného bytového dumu ale aj

z okolia. Zavoláme tam aj investora, alebo potenciálneho
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zhotoviteľa tých bytov. A zverejníme to aj na našej

stránke, samozrejme.

Pán poslanec Volf.

Poslanec V. V o l f :

Ďakujem za slovo. Ja by som chcel ešte len jednu vec

podotknúť. Stretávať sa v Kultúrnom dome na Stromovej podľa

mňa je nelogické. Mali by sme sa stretnúť všetci na jednom

mieste, a to je vlastne pri tej bytovke. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý ?

Súhlasím s Vami. Chcem len upozorniť, že keď je

červené, tak už ste jednoducho presiahli počet diskusných

príspevkov. Ako dám vám slovo, len prosím, nepokračujme

ďalej.

Pán poslanec Troiak.

Poslanec Ing. P. T r o i a k :

Ja zase zareagujem na tú parkovaciu politiku. Tam

nejde o to, aby som ja tam bol silou mocou, ale keď sa

niečo dohodne na stretnutí, tak to má platiť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, včera prišla informácia z Magistrátu, že

chcú prísť vtedy a vtedy. V poriadku, ja som sa snažil

dokončiť to. Mám primátorovi zavolať a povedať mu, že

chceme prísť v širšej zostave, to je po prvé. A po druhé,

okrem parkovacej politiky chceme riešiť otázku zverovania,
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otázku územných plánov zón a ďalšie otázky, ktoré sú na

programe dňa a ktoré zaujímajú poslancov, obyvateľov,

starostu a úrad.

     To znamená, že áno, ak sme sa dohodli, že tam bude ten

a ten, chceme to dodržať. Len sme pokladali za korektné

o tom informovať aj primátora, aby nebol prekvapený tou

veľkou zostavou. To je všetko.

Pani poslankyňa Timková.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ja už len akoby poslednú poznámku, že možno aj tú

druhú stranu zastrešujem, Občianske združenie Naše Kramáre,

ktoré bolo zásadne proti  pani právnička Vajdová, ktorá

zastupuje obyvateľov z Bárdošovej. Takže dostali ste aj vy

poslanci e-mail od pani Vajdovej, kde dávala aj druhú

stránku.

     Takže Vy čo hovoríte, pani Delinčáková, nie je úplne

všetko tak, ako prezentujete. Takže ja vidím aj druhú

stránku tých obyvateľov.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Vlačiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.:

Ďakujem za slovo. Ja iba krátko k tejto problematike

sa vyjadrím:
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Myslím si, že treba zastaviť zahusťovanie a určite že

som proti tomuto. A chcem požiadať, aby na to stretnutie

s pánom primátorom sme boli pozvaní aj my ako mestskí

poslanci, aj ako predseda komisie územného plánovania na

meste, keď sa tam budú preberať aj záležitostí čo sa týka

územných plánov. Zaujíma ma to, samozrejme. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak bude možnosť riešiť aj niečo iné ako parkovanie,

samozrejme, že to spravíme.

Páni a dámy, nie je niekto prihlásený do diskusie.

Ak dovolíte, diskusiu uzatváram a prosím návrhovú

komisiu o návrh uznesenia.

OBČIANKA: Ing. M. D e l i n č á k o v á

Pán starosta, prosím, mohla by som ešte nejaké

záverečné slovo povedať vzhľadom na to čo som tu počula?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Poďte. Nech sa páči.

OBČIANKA: Ing. M. D e l i n č á k o v á :

Ďakujem. Ešte raz by som chcela zdôrazniť, že nejedná

sa o žiadny developerský projekt. Ja som naozaj z toho

sklamaná. Lebo nikto z Vás nepovedal; prosím, ukážte mi to

čo ste sem priniesli, aby sme si to pozreli. Nám to naozaj

robí problémy. A jedná sa o dostavbu 2 bytových jednotiek.

A keď si dáme ruku na srdce, čo je to oproti tomu, čo sa
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teraz robí na Stromovej? A robí sa na Klenovej? Veď to je

úplne smiešne, čím tu operujete, že tieto 2 byty, ktoré už

vlastne dávno tam mali stáť; že zahustia alebo ovplyvnila

statickú dopravu?

To, čo sa ide naozaj stavať na tej Stromovej pri

Kramároch a všade; neviem, má niekto záujem si to pozrieť

pred hlasovaním? Ďakujem za slovo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Takže prosím, poďme hlasovať.

Návrhová komisia, návrh uznesenia prosím.

(Hlásenie sa poslancov.)

Ešte ideme diskutovať?

Pani poslankyňa Augustinič a pán poslanec Vlačiky

faktická poznámka; asi na vystúpenie.

Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č :

Ja by som sa chcela len spýtať, ja som ten projekt

videla, videla som ho na Miestnej rade; čiže nie je pravda,

že by sme ho nevideli.

Ale chcem sa spýtať, že aké veľké problémy to

spôsobuje, pretože toto doteraz nebolo povedané. Stále

opakujeme, že spôsobuje obyvateľom problémy. Aké problémy,

to ma zaujíma.

Keď tam tie byty nebudú, tak nebudú mať strechu, bude

zatekať, čo sa im stane, že tam nebudú tie byty navyše? To

je moja otázka.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prosím, vráťte sa a tú otázku zodpovedzte; teda ak ste

ochotná.

OBČIANKA: Ing. M. D e l i n č á k o v á :

Ďakujem opäť za slovo. Vlastne k tej fotodokumentácii

bytový dom je jeden celok. A vlastne tým, že nad vchodom č.

10 a 12 nadstavba už je zrealizovaná od roku 2011, tak

v podstate keď prší, keď sneží tam sa drží voda, odtiaľ to

neodteká, zateká, a dva vrchné byty stále trpia tým, že

toto spôsobuje plesne, praskliny. Proste je to v tej

fotodokumentácii.

Neviem, stačí to takto? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Vlačiky s faktickou poznámkou.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.:

Ja sa chcem len vyjadriť k tomu, že čo sú to dva byty.

Tu sa stále hovorí, však čo je to bytovka s 11 bytmi na

Bellovej ulici, však to je nič, však sa stavajú horšie

veci. Potom ako včera, ako dneska stoja autá cez celú

Kolibu až po Gamsberg a každý ďalší projekt, každý ďalší

byt, každý ďalší dom generuje ďalšiu dopravu. A ak

v nejakom projekte môžem to ovplyvniť, že už tam nebude,

tak ovplyvním to tak, aby to tam nebolo. Ďakujem.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán starosta. Ja by som

sa chcel opýtať, ako bolo spomínané, že časť toho bytového

domu má nadstavbu z roku 2011, koľko bytov tam vzniklo; ak

sa môžem opýtať?

A akým spôsobom bolo riešené parkovanie, taktiež

nájmom pozemkov pre ich vybudovanie od mestskej časti alebo

iným spôsobom? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

To bolo ešte za môjho predchodcu. Takže priznám sa, že

neviem sa k tejto veci vyjadriť.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Možno pani Delinčákova bude vedieť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči.

OBČIANKA: Ing. M.  D e l i n č á k o v á

Vtedy bolo vlastne stavebné povolenie vydané na

nadstavbu nad celým našim bytovým domom. Teda aj nad tým

číslom 8. Ale  vzhľadom na to, že sme vlastne ani nepoznali

celkom dobre stavebníka a nemali sme záujem o túto

nadstavbu, tak my sme túto nadstavbu nechceli. On bol vtedy
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tak korektný, že vlastne nad tým našim vchodom č. 8

nenadstavil. Vtedy už boli tie parkovacie miesta vytvorené

pre ten celý počet bytov, ktoré mali byť aj nad tou 8.

A boli tam vytvorené; teraz už presne neviem koľko to bolo

parkovacích miest podľa vtedy platného zákona. Ale tak ako

hovorím, bolo to vytvorené pre plánovanú celú nadstavbu.

A stavebné povolenie bolo vlastne vydané aj nad tou 8.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Faktická poznámka pani poslankyňa Šebejová, pán

poslanec Volf a pán poslanec Korček.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Ja by som chcela povedať, že tých ľudí, ktorí sa do

takých nadstavieb, alebo do takých povolených rodinných

dvojdomov, kde namiesto jedného bytu potom vznikne 6 takých

ľudí, ktorí sa tam nasťahujú. Tak vlastne ich nezaujíma nič

čo my si tu povieme, dohodneme, čo stavebník, čo občania;

oni sa tam nasťahujú a budú chcieť svoje práva, budú chcieť

parkovať možno nie jedno auto, možno dve, možno tri, a toto

my vlastne nevieme. A toto je ten problém jedného – dvoch

bytov, ktoré na počet sa takto nezdajú, ale nároky ktoré

vznikajú sú čím ďalej tým vyššie a vyššie. Nevieme

predikovať ale vieme ich aspoň takto nejakým spôsobom

regulovať, či obmedziť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Poprosím, nech sa páči, pán poslanec Volf.
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Poslanec V. V o l f :

Ja by som len reagoval Martin  (Mgr. Vlačiky) na Teba.

     Ak to spomalenie z Koliby nie je spôsobené nejakou

dopravou ale tým, že sa niečo deje na Podkolibskej, kde je

rozkopávka. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Korček s faktickou poznámkou.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem. Ja by so mal len doplňujúcu otázku, lebo

vlastne ste mi celkom nezodpovedali na to čo som sa pýtal:

Parkovacie miesta vznikli v roku 2011 na pozemkoch mestskej

časti, alebo akým spôsobom to bolo vtedy realizované?

A druhá vec, teraz ste spomenuli, že ste v roku 2011

nechceli tú nadstavbu. Teda aké boli dôvody, a čo sa

zmenilo vo vašom názore, že teraz tú nadstavbu chcete?

Ďakujem.

OBČIANKA: Ing. M. D e l i n č á k o v á

Tak ako spomínam, aj Občianske združenie ktoré vtedy

vzniklo v roku 2010 na základe toho, že my sme ako občania

bojovali proti tej nadstavbe celkovo, čo sa týka aj

zahusťovania, aj zelene, lebo tam bol dokonca vtedy

plánovaný nejaký výrub. Všetko sa dalo do poriadku, ale aj

tak všetko bolo v súlade so zákon a tá nadstavba tam

vznikla.
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A keďže my sme to nechceli, tak ten stavebník bol

natoľko korektný, že to nepostavil. Ale ako spomínam, my

sme ho teraz opätovne požiadali, aby to dostaval, lebo nám

to robí tie spomínané problémy, čo sú aj v tej

fotodokumentácii, čo boli aj v liste, v ktorom sme Vás

pozývali, príďte sa pozrieť a ukážeme Vám ako to naozaj je,

ako to naozaj vyzerá, a čo to tým ľuďom spôsobuje.

A ja zase na margo toho, že tuná operujete že aj

jeden, dva byty. Viete o tom, čo sa deje na Stromovej, čo

sa tam ide stavať a tí ľudia zo Stromovej chodia parkovať

hore na Višňovú a do týchto ulíc. Čo sa stavia nad poštou,

tam už sa predávajú nové byty. Myslím si, že toto je to čo

zahusťuje dopravu a spôsobuje nám Kramárčanom problémy.

     Ja chápem, že asi toto nie je zaujímavé, ako nejaký

veľký projekt, z ktorého niekto niečo – ja už fakt neviem.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Ak dovolíte, máme ešte prihláseného pána Filipoviča

a pána Vaškoviča, a tým by sme diskusiu k tejto téme

uzavreli, už sa točíme dokola.

     Ja len chcem upozorniť, každý už má aspoň elementárne

vedomosti o doprave v Bratislave. A vieme, že najväčším

problémom dopravy na Kramároch nie sú miestni obyvatelia,

dokonca nie sú ani nemocnice, ale je to tranzit. Až na

druhom mieste sú všetky zdravotnícke zariadenia, ktorých je

tam požehnane. Až na treťom mieste je to, že tam bývajú

nejakí obyvatelia, ak teda vôbec.
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Takže, ešte pán Filipovič, pán Vaškovič, a potom ak

dovolíte, pôjdeme hlasovať. Nech sa páči.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Pekný deň. Ďakujem. Ja len to, že to zahusťovanie, to

parkovanie, na to je tá parkovacie politika. Keď sa

pozriete koľko v noci je tých mimobratislavských značiek,

tak je to cez 30 %, aspoň minimálne u mňa vo štvrti tu na

Tehelnom poli. Takže myslím si, že vieme to korigovať už

len týmto, nehovoriac o tom o aké peniaze prichádzame.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán vicestarosta Vaškovič.

Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja si dovolím uviesť

len 2 poznámky na margo aj pani občianky, ktorá tu prišla

a povedala, že na predmetnú nadstavbu bolo vydané stavebné

povolenie. No, v dôvodovej správe k predmetnému materiálu

sa píše, že „Povinnosťou stavebníka nadstavby bytového domu

je vybudovať minimálne 4 parkovacie státia, pričom úprava

právneho vzťahu k pozemkom je podmienkou vydania územného

rozhodnutia.“

To znamená, podľa tohto čo je napísané v dôvodovej

správe, ja usudzujem, že žiadne stavebné povolenie na túto

nadstavbu vydané nebolo, keďže stavebník žiadal o vydanie

územného rozhodnutia. To je prvá poznámka.
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Druhá poznámka; ak Vám realizovaná nadstavba spôsobuje

problémy vo vašom dome, mali by ste v prvom rade osloviť

asi toho stavebníka a požiadať ho, aby svoju nekvalitnú

prácu opravil, resp. aby bola uplatnená reklamácia, aby

tieto problémy, ktoré v tomto bytovom dome vznikajú,

a vznikli v dôsledku zle urobených stavebných prác,

odstránil. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

OBČIANKA: Ing. M. D e l i n č á k o v á

Mohla by som ešte k tej poznámke pána poslanca

Vaškoviča  reagovať?

Ja neviem, či ma nepočúvate, ale ja som nepovedala, že

tá práca bola urobená nekvalitne. To čo nám vzniká, vzniká

na základe toho, že tam vznikol zub. A keď tam naprší, tak

tá voda nejde odtiaľ preč. Takže nejde o to, že on urobil

nekvalitnú prácu, tí ľudia ktorým nadstavil, tí sú

spokojní, tí majú kvalitnú prácu, majú kvalitne urobené

vchody a všetko. Takže ďakujem.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e
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prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5930/38, ostatné

plochy, o výmere 41 m2 a parc. č. 5930/40, ostatné plochy,

o výmere 43 m2, ktoré vzniknú na základe geometrického

plánu č. 157/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN

parc. č. 5930/1, ostatné plochy, o výmere 10232 m2, v k. ú.

Vinohrady,  evidovaného na LV č. 3673,

; za účelom vybudovania parkovacích státí

; na dobu určitú, do protokolárneho odovzdania vybudovaných

parkovacích státí bezodplatne do majetku mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto

pre spoločnosť MVA Immo, s.r.o., so sídlom Višňová 10,

Bratislava

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov

z dôvodu, že nájomca na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú

v lokalite s výrazným nedostatkom parkovacích miest,

vybuduje parkovacie státia, ktoré odovzdá do majetku

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a tieto budú určené

verejnosti,

; za nájomné stanovené znaleckým posudkom č. 22/2019 zo dňa

28. 01. 2019 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške

                    1 130 EUR/rok

; za podmienky:
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- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom

zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca

platnosť

- nájomca sa zaväzuje najneskôr v lehote 30 dní od

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia odovzdať

vybudované parkovacie státia do majetku mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto; v prípade, že parkovacie

státia v uvedenej lehote neodovzdá, vznikne

prenajímateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 7

tisíc EUR, a to opakovane, za každých ďalších 30 dní,

až do odovzdania parkovacích miest do majetku mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./    24 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Ďakujem.

Za:                0

Proti:            13

Zdržal sa:        11.

Máme za sebou 11.00 hod., čiže je tu čas na vystúpenie

občanov.
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Ak dobre chápem, páni poslanci požiadali o krátku

pauzu.

Stretneme sa o 11,20 hod, ale prosím, príďte presne,

aby ľudia nečakali. Ďakujem pekne.

     (Prestávka do 11,20 hod.)

BOD 32:

Vystúpenie občanov

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Máme 11,21 hod., prestávka uplynula.

Kolegyne, kolegovia, vystúpiť chce pán Ing. Tomáš

Nejedlý.

A následne chcú vystúpiť zástupcovia Organizačného

výboru Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

Pán Ing. Nejedlý, nech sa páči máte slovo. Prosím,

rešpektujte obligátne 3 minúty.

OBČAN: Ing. Tomáš  N e j e d l ý :

Vážené dámy, vážení páni, ďakujem veľmi pekne za

možnosť vystúpiť na tomto fóre. Prajem pekný deň.

Volám sa Tomáš Nejedlý a som zástupcom rodičov

a rodičovského združenia na Základnej škole Sibírska. Pre

tých, ktorí možno nevedia, je to tá krásna dvojkrídlová

budova nad Prezídiom policajného zboru. Nečudoval by som

sa, keby v budúcnosti bola zaradená medzi kultúrne

pamiatky. Je to naozaj veľmi krásna budova.

Tí, ktorí poznáte bližšie tú školu, tak určite viete,

že bližší pohľad prezradí, že schodisko pred školou je
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v dezolátnom stave, že vstupný portál má opadanú omietku až

na tehly, že treba zrekonštruovať, zmeniť strechu, zatepliť

a sú potrebné ďalšie investície. Tou najdôležitejšou je

investícia ktorú nevidieť, resp. problém ktorý nevidieť,

a to je zastaralý vykurovací systém na tejto škole.

V zimných mesiacoch máte v podstate dve možností: buď

kúrite málo a vtedy musia deti a pedagógovia nosiť svetre.

Ale keď kúrite poriadne, to sa vám podpíše na účte za

energie, za teplo, pretože keď kúrite poriadne, v škole je

veľmi horúco a musíte priebežne a neustále vetrať.

Zhruba pred 2 týždňami Občianske združenie pri škole

a Občianske združenie pri materskej škôlke, ktorá patrí

organizačne pod túto základnú školu poslali list všetkým

Vám, poslancom, kde na túto situáciu upozorňujeme.

A pripojili sme aj prehľad nákladov za energie, za teplo

v jednotlivých ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti

Bratislava – Nové Mesto.

Keď si to pozriete bližšie tak zistíte, že školy ktoré

sú už zrekonštruované, zateplené boli, tak ušetria ročne od

17 tisíc EUR do 55 tisíc EUR ročne v porovnaní so ZŠ

Sibírska. Základná škola Sibírska  zaplatí za kúrenie pre

seba a pre 3 materské škôlky, ktoré jej patria cez 100

tisíc EUR ročne, čo tvorí zhruba 10 % jej rozpočtu.

Asi uznáte, že pri tej súčasnej situácii,

v podfinancovanom školstve je to obrovská záťaž, ktorú tato

škola nedokáže sama utiahnuť.

My ako rodičia sa snažíme pomáhať ako sa dá, cez 2 %

dane, vianočné besiedky a podobné akcie sa nám podarí pre
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školu vyzberať ročne 9 – 10 tisíc EUR, z ktorých škola

nakúpila doposiaľ nábytok do jedálne, tonery, kancelársky

papier, linoléum v triedach,  kúpili sa počítače, toaletný

papier a základné veci, ktoré táto škola by mala dokázať

zvládať z vlastného rozpočtu. Ale nedokáže práve k tým

obrovským výdavkom na kúrenie.

Preto by som Vás chcel poprosiť, aby pri zostavovaní

rozpočtu na tento rok mysleli na túto školu a pomohli

k tomu, aby v rozpočte boli vyčlenené dostatočné

prostriedky na vyriešenie tejto situácie, s ktorou si škola

sama nedokáže pomôcť. Ďakujem veľmi pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Úrad poslancom pravidelne prízvukuje, že máme

investičný dlh voči dvom základným školám, a je to Sibírska

a Kalinčiakova. V rámci ostatných škôl tie investície sú

viditeľné; zatepľovanie, ich nadstavba, výmena okien,

rekonštrukcia strechy, atď., atď.

Návrh rozpočtu, ktorý ste už videli, aspoň k tomu

predposlednému, posledný verím že bude visieť  v priebehu

tohto týždňa tohto týždňa, je aj plánovaný EPP projekt na

Sibírsku ulicu. Ono to vzniklo práve ako reakcia na návrh

niektorého z rodičov, myslím že z Rady rodičov, ale

z niektorého toho orgánu.

Do diskusie je prihlásená pani poslankyňa Mašátová.

Poslankyňa Mgr. M. Mašátová Haliaková:
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Ďakujem za slovo, pán starosta. Už ste v podstate

naznačili, ja len chcem povedať, že som členkou OZ na škole

Legerského, Zelená deťom, moje dieťa tam aj chodí do

škôlky. A tiež by som chcela poprosiť, aby naozaj tá

Sibírska bola v tomto rozpočte ako priorita na kúrenie,

lebo je to naozaj vyhadzovanie veľkých peňazí von oknom.

A už odhliadnuc od tých peňazí, aj komfort tých detí.

Naozaj to kúrenie tým, že je neregulovateľné, tak tam majú

v zime 40 stupňov, prekúrené, deti tam musia behať pomaly

v nohavičkách, aby sa to dalo vydržať. A sú to peniaze,

ktoré idú von oknom.

Takže by som chcela podporiť ZŠ Sibírska, aby určite

dostala naozaj peniaze, aby sa dalo realizovať kúrenie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ako si spomínate, v minulosti tam boli okná

v dezolátnom stave, boli zaklincované, dokonca nemohlo sa

chodiť na školský dvor, ktorý je vo vnútri. Takže došlo,

aspoň dúfam, že ku kompletnej výmene okien na tejto ZŠ, čím

sa pochopiteľne aj znížili náklady na vykurovanie.

Mám dojem, že v minulom roku sme prikročili k tomu;

pán prednosta, prosím, ak nehovorím správne, tak ma

opravte, že sme na Legerského, Šuňavcovej aj tu znížili

prietok energie, aby tým pádom sa nevykurovalo tak

intenzívne, pretože tak ako všetci vieme regulovať tu

energie, je v súčasnosti v zásade nemožné.

Pán poslanec Galamboš, nech sa páči.
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Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem pekne, pán starosta. Tento audit alebo konanie

ktoré prebieha na Sibírskej, to je už asi tretie, čo si

pamätám, a nepovie nám nič nové. Ten projekt nejakého

financovania z úspor, my sme tam už chceli praktizovať.

Urobili sme jednu triedu čo sa týka osvetlenia s posudkom,

so všetkým, je to veľmi pekne urobené. Nič viac sa tam

nerobilo. Všetky okná nie sú vymenené, napríklad na

telocvični sú štýlom staré – nové, staré – nové, čo je

nemysliteľné.

A keď sa urobí tento nejaký audit, zase sa bude rok

čakať, zase sa bude 2 roky čakať, zasa bude rozpravať čo by

bolo dobré urobiť. Už som tam videl pána Plavčana sedieť

v lavici a sľubovať za 120 tisíc EUR strechu. To bolo

myslím pred rokom, ale nič sa tam nevymenilo na tej

streche. A netreba už nejaké audity, nič, treba proste

zatepliť tú severnú stranu, vyregulovať tú budovu

Legerského. Nikde nie sú termoregulačné ventily, ani na

škole, ani na Legerského, je to prekúrené, ako hovorí pani

Mašátová, alebo tuná kolega z OZ.

Pán starosta, skutky počuť hlasnejšie ako slová. Tak

už nemudrujme tam o tých všelijakých možných a nemožných,

už to konečne urobme. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, rozpočet, hlasovanie o ňom je vo vašich

rukách ako poslanca. To je po prvé.
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A po druhé, my tam žiadny audit nerobíme, pripravuje

sa tam normálne EPP projekt, na základe ktorého má dôjsť

k úsporám na energiách.

Pán poslanec Dubček, nech sa páči.

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :

Ja sa chcem tiež pridať, lebo tiež poznám tú situáciu

školy, a to uprednostnenie opráv neznamená len finančnú

úsporu, ale nemôžeme predsa dopustiť aby sa zvýšilo

povedzme bezpečnostné riziko. A takisto aj zdravotné

u detí. Takže tiež by som sa pridal k urýchlenému riešeniu

týchto problémov.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja chcem podporiť

kolegu pána poslanca P. Galamboš, tiež zdieľam jeho názor.

Dúfam, že táto škola bude uprednostnená v tom rozpočte.

A ešte by som sa chcel opýtať pána prednostu; on mi

spomínal medzi rečou, že tiež to rieši nejaká firma, ktorá

sa našla, oni vedia vyregulovať to kúrenie – že teda v akom

je to stave? Ďakujem.

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n i k :



101

3.zasadnutie MZ MČ B-NM 5. 3. 2019

Konkrétne teraz Ti neviem na toto odpovedať, ale

napíšem Ti, alebo napíšem všetkým.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Filipovič, nech sa páči.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

  Ďakujem. Ja by som chcel len navrhnúť, že viem si

teda predstaviť ten prebytok toho milióna EUR investovať

celý do škôl a škôlok; keby sme mohli o tom pouvažovať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Troiak.

Poslanec Ing. P. T r o i a k :

Budem tiež reagovať na Braňa (Bc. Filipoviča). Tiež si

to viem predstaviť šetriť z toho rozpočtu, ale takisto by

bolo potrebné trošku obmedziť tie kultúrne rôzne podujatia

na tie naše celebrity, alebo tie cibuľky na tie tulipány,

aj tam sa dá ušetriť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec, cibuľky platím ja. Čiže

o tom, ak dovoloíte, hovoriť asi nemusíme, na čom budem

šetriť ja osobne.
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A pokiaľ ide o kultúrne podujatia, to máte vo vašich

rukách. Ak na zastupiteľstve, ktoré bude k rozpočtu

poviete, že nebude na kultúru od 1. apríla nič, tak nebude

nič. Je to plne na Vás. Je tam možné ušetriť asi 100 tisíc

EUR, ale nerobiť kultúrne podujatia, nerobiť ďalšie

aktivity. Je to plne vo vašej kompetencii, ja to nebudem

nejako negovať.

Pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Vy ste povedali, pán starosta, že rozpočet bude tento

týždeň visieť. Obávam sa, že za 3 dní zodpovedne nebudeme

vedieť zostaviť taký rozpočet, v ktorom máme veľa vecí

uprednostniť, ale máme obmedzené zdroje.

A druhá moja požiadavka je taká, aby tieto dve školy,

ktoré majú investičný dlh, dostali celý rozpočet na

investície, na všetky ktoré treba vykonať. A úplne

najlepšie by bolo, keby sme mali predstavu o všetkých

investíciách do škôl a škôlok, ktoré ešte treba vykonať,

a potom by sme sa vedeli rozhodnúť, čo, kedy a ako

prioritizovať. A zároveň by sme vedeli čo z mestskej časti.

A možno že sú aj také nejaké investície, alebo proste

opravy, kde teda školy samé by vedeli niečo aj zrealizovať.

Ale každopádne mne takýto ako celkový prehľad chýba.

Aj keď EPP projekt je dobrá vec, ale on vyrieši pre túto

školu asi len jeden problém. EPP projekt nevyrieši to, že

na telocvični jedno okno bude zrekonštruované a druhé

pôvodné.



103

3.zasadnutie MZ MČ B-NM 5. 3. 2019

Takže pre mňa by bolo dobré, aby sme mali naozaj také

globálne predstavy o tom dlhu, ktorý máme voči školám

a škôlkam. Proste zodpovedne sa stavať k rozpočtu, to je

jedna cesta, ako tie peniaze nájsť, lebo naozaj o tom, že

kde, čo, ako má ušetriť, tak je tu 25 ľudí a každý z nich

má svoj názor, predstavu.

Je dôležité, aby sme sa na niečom dohodli a na to 3

dní je málo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa, rozpočet už visí, teraz sa prerába na

základe pripomienok poslancov. A máte správnu predstavu, že

peniaze treba všade. Mohol by sa ozvať pán riaditeľ ZŠ

Kalinčiakovej, kde treba spraviť toho veľa. Rovnako tak na

Sibírskej, kde možno trošičku viac. Pred týždňom a pol,

dvoma týždňami sme debatovali o ZŠ Cádrova, MŠ a jedálni,

tam je tiež havarijný stav. A určite nájdeme ďalšie; ZŠ

Jeséniová, ďalší havarijný stav. A môžeme ísť jednu po

druhej. Urobilo sa toho veľmi veľa, spomínal som tu. Teda

milióny EUR išli do škôl a do škôlok, ale tým že nám dal

školy v dezolátnom stave, tak je to vec, ktorá bude sa to

ešte niekoľko rokov riešiť, kým sa všetky veci nevyriešia.

A potom sa pôjde odznova.

Vieme, že každú jednu školu, škôlku v nejakom čase

čaká kompletná výmena rozvodov, a to sú ďalšie milióny

a milióny EUR.

Pán poslanec Filipovič.
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Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Ďakujem. Keď sa tu bavíme o tom šetrení, tak ja si

myslím, že by sme mali začať od seba a čo takto obmedziť

tie plasty, vody na stole?

     Mali by sme to nahradiť džbánom vody, pomôžeme

ekológii; Bratislava má výbornú vodu podľa mňa.

     A to nie je len môj názor.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Toto určite môžeme spraviť.

Pani poslankyňa Švecová.

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.:

Ja by som sa len pridala k pani poslankyni Šebejovej,

nakoľko som aj na predošlom zastupiteľstve Vás

interpelovala s otázkami ohľadom prioritizácie vlastných

investičných aktivít do škôl a škôlok. Dostali sme všetci

poslanci odpoveď, že teda podľa potreby a prípadne havárie

sú vopred. Ale táto odpoveď mi nedala vlastne presnú nejakú

metodiku, na základe ktorej tie školy prioritizujeme.

Preto som prekvapená, že teda rozpočet už visí a mne

z neho naozaj nevyplýva, čo je teda tá priorita, čo je ten

krok jeden, ktorá škola má prednosť. Tu počujeme že to bude

zrejme škola Sibírska, zrejme škola Kalinčiakova, ale

dostávame znovu  podnety aj od iných škôl, tie školské

jedálne, ktoré sme spomínali aj v inom bode.

Jednoducho, mne nie je stále z týchto odpovedí, ktoré

sme síce dostali zrejmé, na základe čoho vyberáme, alebo
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v akom poradí riešime tie investičné akcie. A potom sa mi

skutočne ťažko hlasuje aj o rozpočte, lebo ja z tohto

neviem vyčítať. Možno je to len môj problém, ale mne to

z toho naozaj zrejme nie je. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Ja som pôvodne ekonómka, takže pre mňa sú naozaj

dôležité čísla, lebo to že milióny sme niekde investovali,

ešte potrebujeme; ako mi to nijakým spôsobom potrebu

nekvantifikuje.

Druhá vec, pán starosta, my dvaja sme sa stretli pred

Vianocami a ja som sa Vás pýtala – kedy bude rozpočet?

Odpoveď bola, že rozpočet bude. A my sme mali k rozpočtu

jedno jediné stretnutie, nespomínam si kedy, ale bolo vo

februári. To bolo také informatívne stretnutie.

Ja som veľmi prekvapená, že nejaký rozpočet visí, keď

neprešiel žiadnou komisiou a nemáme v tých komisiách

odborníkov. To znamená, že ani teraz nemajú šancu ho tí

odborníci vidieť.

A pre mňa ten rozpočet je taká ťažká téma, že vyriešiť

ho za takú krátku dobu, to by chcelo také obrovské

nasadenie od nás všetkých,  hlavne časové. Takže som len

proste prekvapená. Ja som tu piaty rok poslanec a stále je

to ten istý proces srdcervúci, lebo k ničomu nevedie.

Nevedie proste k nejakému zodpovednému zostaveniu
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zodpovedného rozpočtu, z ktorého by bolo pre všetkých nás

jasné, čo je prioritou a čo sa to bude realizovať.

Za minulý rok máme vyše 40 rozpočtových opatrení,

proste všetko riešime v priebehu. Ako je jasné, že nejaké

veci riešiť treba. Ale to koľko máme investovať do škôl, do

čoho a kedy to proste uskutočníme, to je vec zistiteľná,

ktorú dokáže dať úrad na papier a podľa nej sa dokážeme

rozhodnúť. Aby proste neboli to nejaké čiastky, ktoré možno

sú niekde na papieri, ale v reále máme ten milión EUR,

ktorý chceme investovať?

A otázka je, kde zoberieme tých nie celých 5, ktoré

tam máme v kapitálových výdavkoch? Akože veľmi ľahko sa tie

sumy púšťajú z úst, ale reálne to treba dať na papier

a reálne to aj urobiť. To je proste druhá vec. Ale, žiaľ,

tomuto úradu sa za tie uplynulé 4 roky určite nedarí podľa

mojich predstáv.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mikuš s faktickou poznámkou.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

my sme sa nejakým samospádom presunuli z bodu vystúpenia

občanov do bodu rôzne. Tak ja len by som chcel podotknúť,

že možno sú tu nejakí občania, ktorí čakajú. Teda ide o to,

aby sme sa držali toho Rokovacieho poriadku. Ďakujem.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Máte pravdu.

Takže presunieme sa, ak dovolíte k vystúpeniu občanov.

Máme tu zástupcov Organizačného výboru Majstrovstiev

sveta v ľadovom hokeji.

Nech sa páči, máte slovo.

R.  Š t a m b e r s k ý, riaditeľ Organizačného výboru

Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji pre Bratislavu:

Pán starosta, dámy a páni, dnes je presne 66 dní pred

najväčšou športovou akciou a udalosťou v Slovenskej

republike, a to sú Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji.

      Pretože väčšia časť je na území mestskej časti

Bratislava III, dnes už veľmi konštruktívne komunikujeme

s pánom prednostom, pánom Baníkom, a riešime všetky veci,

ktoré súvisia s organizáciou Majstrovstiev sveta. Dohodli

sme sa zároveň, že nebudeme veci prezentovať, ale budeme

vám odpovedať na vaše otázky.

Dovoľte, aby som Vám našu delegáciu predstavil:

Hneď sprava je to vedúca sekretariátu pani.

Moravčíková a zároveň je šéfka projektu Zelené

majstrovstvá.

Vedľa pán Kováč, Mobilita, s.r.o., Dopravný projekt.

     Vedľa je pán gen. Ábel, šéf bezpečnostnej pracovnej

skupiny.

Vedľa pán Bednárik, bezpečnostný manažér arény Ondreja

Nepelu.
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A Lukáš Donoval, marketing.

Ja som R. Štamberský riaditeľ Organizačného výboru pre

Bratislavu.

Nech sa páči, vaše otázky.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, pán poslanec Filipovič.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Dobrý deň. Mám na Vás niekoľko otázok, nakoľko mňa sa

to týka. Ja som aj z toho volebného obvodu, navyše tam aj

bývam, na konci Kalinčiakovej, takže mám na Vás také

otázky, ktoré som adresoval aj na nášho pána prednostu.

„Koše a čistota v našej štvrti“.

     Či tam nejaké ostanú ako kompenzácia, alebo či ich tam

dáte teraz a potom si ich zoberiete?

     Aká bude intenzita vysypávania tých košov?

Ako budú riešené sociálne zariadenia, či budú niekde

aj v tých prepravných koridoroch, alebo nám tí dotyční budú

špiniť pod bránami?

Aká budú obmedzenia, bezpečnosť, nakoľko tam máte

základné školy?

Upratovanie.

Alebo mám ísť postupne, mám na vás veľa otázok.

(Požiadavka účastníkov: Môžete postupne.)

Dobre, tak začneme týmito košmi.

OV: pani   M o r a v č í k o v á



109

3.zasadnutie MZ MČ B-NM 5. 3. 2019

K tomu by som pristúpila ja, ja mám na starosti Zelený

projekt Majstrovstiev sveta. Gro tohto projektu tvorí

odpadové hospodárstvo. My sme si vedomí, koľko čoho zrejme

vyprodukujeme, pretože niektoré veci vopred štatisticky

chcem poznamenať. Takže v fanzóne, ktorá je situovaná pri

Istropolise a v bezprostrednej blízkosti Zimného štadiónu

a na Zimnom štadióne chceme osadiť koše, veľkoobjemov koše,

odpadové zberné nádoby rôznofarebné kvôli tomu, aby sme

šírili určitým spôsobom aj edukáciu, že aj toto je téma, aj

toto je dôležité, že aj toto chceme robiť.

Čiže budú na vhodných miestach efektívne umiestnené

koše tak, aby sme šudí navigovali, inštruovali a dali do

povedomia aj túto tému, akým spôsobom chceme nakladať

s odpadom.

To je k téme: Odpad, koše, a podobne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, ste stále prihlásený. Prosím Vás,

nechajte pána poslanca Filipoviča prihláseného, má otázok

viacej.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Pokiaľ ide o tie koše, neviem s akými koridormi

presunu ste počítali, ale tých koridorov je nasledovne

viac. Je tam Vajnorská, Trnavská, Kalinčiakova, Družstevná,

Odbojárov, Pri starej prachárni. Toto sú všetko koridory,

ktorými pôjdu tí ľudia a bude ich asi 30 tisíc denne. Takže

ja som sa pýtal, aká bude kompenzácia? Nás všetkých sa to

dotýka. Je to fajn, ale tí ľudia by mali niečo za to

dostať. Aby to nedopadlo tak, ako ste si vypýtali
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investíciu od Hlavného mesta a potom ste nás poslali do

Košíc. Myslím našu skupinu.

Preto by som chcel niečo pozitívne pre mojich susedov

vydobyť.

OV: L. D o n o v a l

Ešte sa vrátim k tej téme upratovania. Máme spracovaný

kompletný projekt upratovania Zelených Majstrovstiev sveta.

Plánujeme maximálne obmedzovať odpady ako také, keďže vo

fanzónach ideme s vratnými pohármi a s kompostovateľným

jednorazovým riadom, ktorý sa bude následne ďalej nejako

zhodnocovať buď spoločnosťou alebo OLO, buď spaľovaním

alebo kompostovaním. Riešia sa veci, ktoré sú

najvýhodnejšie, najzelenšie.

Taktiež máme zabezpečené upratovacie služby, ktoré

platíme vo fanzónach, v  okolí fanzón, a to isté na

štadióne, v okolí štadiónov. Na štadiónoch nevieme ísť

s vlastnými pohármi, lebo nám to logistika nedovolí, preto

ideme kompostovateľnými aj pohármi. Tiež to budeme

zhodnocovať cez spoločnosť AV a OLO v spolupráci.

Zabezpečíme taktiež čistotu okolo štadiónov a okolo

fanzóny.

Koridory neplánujeme zatiaľ nejako špeciálne

upravovať. Budeme mať hliadky, tzv. zelené hliadky, ktoré

by potenciálny odpad ktorý my vytvárať nebudeme, lebo sa

nebude vedieť vynášať ani zo štadiónov, ani fanzóny, tak

budeme samozrejme dbať, keby sa náhodou nejaký zvýšený

odpad z našej strany vyskytol. Neplánujeme to, lebo ten
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odpad tvoriť nejdeme a nevypúšťame do fanzóny. Ani zo

štadiónu, ani z fanzóny žiadny odpad.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Čiže žiadna kompenzácia, ak tam nejaké koše zostanú,

tak to z vašej strany nehrozí, že?

OV: L.  D o n o v a l

Viete čo, ešte sme nedostali takú požiadavku, že by sa

mali zakúpiť nejaké koše. Určite to nie je úplne taká

jednoduchá otázka, asi na to treba aj nejaké správne

konanie, kde sa tie koše majú umiestniť. Mohli by sme túto

otázku otvoriť s OLO. Samozrejme, vieme sa tomu povenovať

v rámci projektu zelených majstrovstiev, kde chceme

v mestskej časti vysadiť aj nejaké stromy. Vieme túto tému

u nás na Organizačnom výbore otvoriť.

     Potrebovali by sme možno nejakú požiadavku, čo by ste

požadovali, aká je vaša predstava.

      Máme tiež veľké rozpočtové obmedzenia, keďže

šampionát sa platí v podstate okrem tej dotácie, ktorú ste

spomínali a išla na obnovu štadiónu, je zo vstupného, iný

príjem nemáme. A teda keď nájdeme nejaké finančné

prostriedky, ktoré by sme vedeli niekde ušetriť

a investovať ich do nejakej čistoty po Majstrovstvách

sveta, resp. niečo zanechať iné občanom, ako šampionát

a zážitok, tak určite by sme sa na to pozreli.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :
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Veľmi rád vám pomôžem s lokalizáciou tých košov; máme

ich dokonca aj na stránke našej mestskej časti. Nie je

problém, ja si nájdem čas, lebo fakt sa nás to dotýka.

Veľmi rád vám ho venujem, lebo preto som tam dostal aj

dôveru tých občanov.

Ďalšia vec; ako to bude so sociálnymi zariadeniami,

lebo na toto trpí celé mesto? A viete dobré, že cez tie

koridory tí ľudia, keď si dajú niekde to pivko, tak

nebudete veriť, ale ten mechúr funguje.

OV: L.  D o n o v a l

Toalety sú zabezpečené zasa iba v zónach, ktoré

zabezpečuje Organizačný výbor. Máme od hygieny tabuľku,

koľko máme mať toaliet pevných, koľko má byť pisoárov,

koľko má byť na ženy, koľko má byť na mužov, na daný počet

ľudí ktorí fanzónu navštívia. Toto číslo sme navýšili

približne o 30 % na maximálnu kapacitu, aby bol ten komfort

zachovaný. Na Zimnom štadióne to bude zrejme naprojektované

tak, aby tieto toalety stíhali nápor 10 tisíc ľudí. Síce

budeme ich mať každý zápas menej, lebo ako bolo deklarované

technické podmienky šampionátu skresávajú túto kapacitu

o niekoľko percent nižšie; je to maximálne 7500. Ale

zabezpečujeme toalety zasa vo fanzónch a na štadióne, lebo

fanúšikovia sa budú pohybovať po celej Bratislave a nemáme

na to páky, ako by sme mohli zabezpečiť aj fanúšikom, ktorí

prichádzajú z opačnej strany všade ďalšie toalety.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :
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Je to fajn, ale ja myslím tú trasu od toho

Istropolisu, cez tie uličky, je to nejakých 700 - 800

metrov, takže viete ako je to, urobíte zopár krokov a ono

to funguje, fakt. Hlavne keď sa pije to pivo.

OV: L.  D o n o v a l

Máme to namerané, je to presne 8 minút chôdze

z fanzóny na štadión. Keď je tá chôdza nejako spomalená,

keďže tam budeme mať aj silné bezpečnostné opatrenia, všade

bude zvýšený počet hliadok Štátnej polície, Mestskej

polície. Samotné zóny nám zabezpečuje súkromná security,

spoločnosť  Plus. Máme veľké množstvo dobrovoľníkov ktorí

budú ako takí turistickí anjeli na tých trasách a budú ľudí

navigovať.

Takže snažíme sa predísť tomu tým, že tam naozaj bude

zvýšený pohyb bezpečnostných a navigačných zložiek a tí

ľudia majú presun 8 minút z jedného bodu do druhého bodu.

Naozaj nevidíme možnosť tam umiestňovať ďalšie toalety,

keďže tie ktoré sú vo fanzóne nerobíme ako toalety ktoré sa

napĺňajú z hygienických dôvodov. A za možnosti teplého

počasia sme vymysleli a urobili normálne splachovacie

toalety, aby bola aj hygiena, aj nejaký komfort ľudí, ktorí

sa pohybujú v okolí čo najviac.

Takže zatiaľ s tým neplánujeme, robiť nejaké dočasné

toalety. Zo skúseností z iných veľkých akcií by zase musela

byť pri každej toalete nejaká bezpečnostná zložka, pretože

keď tí fanúšikovia náhodou tú toaletu prevrátia, narobilo

by nám to viac škody ako osohu si myslím.
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Poslanec Bc. B. F  i l i p o v i č :

     Ešte mám na Vás takú vec: Plánujete umiestniť na

parkovisku dva stánky so suvenírmi, ktoré sú asi vzdialené

23 metrov od bytovky Kalinčiakovej; chcel by som sa spýtať,

čo bude potom na tom námestí?

     Tam budú nejaké stánky nebudú žiadne stánky?

OV: pán B e d n á r i k

Mám na starosti bezpečnosť v aréne. Pred Zimným

štadiónom na tom námestí, medzi fanzónou a Zimným štadiónom

je plánovaná security zóna, ktorá bude ohraničená a budú

vykonávané bezpečnostné kontroly pred vstupom do arény.

S občerstvením priamo v tej security zóne sa nepočíta. Bude

tam zohľadnené to odpadové hospodárstvo z hľadiska Zelených

majstrovstiev sveta a okolie, takisto samotné námestie tak

ako to bolo v roku 2011 bude počas samotných zápasov

neustále upratované a zabezpečený odvoz toho separovaného

odpadu.

Takže z hľadiska konzumácie budú k dispozícii ľuďom

prevádzky, ktoré sú v súčasnosti na Zimnom štadióne

a pochopiteľne v samotnom Zimnom štadióne.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Tak, či Vás môžem požiadať posunúť tie suveníry čo

najviac k tej security zóne, aby to ľudia vedeli, lebo

žiadate vyslovene od rána 7,30 hod do večera  do 24,00 hod.

mať otvorené, dokonca do 0,30 hod., aby si ľudia mohli

suvenír kúpiť aj po tom zápase.
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Či viete to najďalej dať od tej bytovej jednotky?

A ešte veľmi rád by som Vás požiadal, aby ste nejakú

kompenzáciu tých košov do našej štvrte mohli zvážiť, ktorá

by tam fakt ostala, keď už tí ľudia majú trpieť, tak nech

niečo za to majú. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Pfundtner.

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r :

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcela veľmi

pekne poďakovať aj uvítať takúto iniciatívu, pretože ja si

ešte nepamätám, že pred akýmikoľvek športovými udalosťami

niekto prišiel dopredu a bol by pripravený odpovedať na

naše otázky.

Na jednej strane sa naša mestská časť hrdí tým, že

máme najviac športovísk na svojom území, ale na druhej

strane si myslím že máme absolútne oprávnené obavy z toho,

keď príde veľký počet návštevníkov práve do našej mestskej

časti, pretože je to určite veľký zásah do bežného života

obyvateľov v danej zóne, alebo v danej oblasti.

     Ja sa veľmi teším, že je tu pán bývalý prezident

Policajného prezídia pán Ábel a jemu bola zverená do rúk

práve tá bezpečnosť, čo ma zaujíma. Takže ja by som bola

veľmi rada, keby ste možno mohli zodpovedať moju otázku;

možno takú všeobecnejšiu. Netýka sa košov, ani umiestnenia
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nejakých zariadení, ale vyslovene, ako ste sa snažili

dopredu vysporiadať s tou možno väčšou návštevnosťou

z hľadiska bezpečnosti nielen obyvateľov našej mestskej

časti, ale celkovo hlavného mesta.

Ja by som bola veľmi rada, keby sa hlavné mesto mohlo

týmto podujatím pochváliť vo svete. A určite to bude aj

vašim pričinením a tým, ako ste sa dopredu pripravili na

túto významnú udalosť. Takže, ak sa Vám to podarí, my

z toho budeme mať určite tiež radosť, lebo budeme mať s čím

sa pochváliť.

Takže ja by som bola veľmi rada, keby ste možno nás

stručne oboznámili, ako ste sa dopredu vysporiadali so

zabezpečením tej bezpečnosti. Ďakujem pekne.

OV: pán Á b e l

Dobrý deň. Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

vážené dámy a páni, otázka bezpečnosti je mimoriadne

dôležitá pri tak masívnom a medzinárodnom podujatí s takým

aj mienkotvorným dopadom, s takým reprezentačným významom

ako sú Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji.

     Budem tak stručnejší, pretože možno tá informácia by

si vyžadovala aj nejaké samostatné sedenie, atď.

Chcem len zdôrazniť najdôležitejšie veci:

Otázkami bezpečnosti sa zaujímame od mesiaca júl 2018.

To znamená niekoľko mesiacov dozadu. Spomeniem také 3

primárne roviny v otázkach verejného poriadku, do ktorého

spadá bezpečnosť občanov, ich majetku, životov, zdravia,

mravnosti. Ako veľmi dobre povedal pán poslanec (Bc.
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Filipovič), aj otázka možnej hygieny, atď., v nadväznosti

na to čo moji kolegovia povedali.

     A potom tá problematická, najviac spomínaná oblasť,

a to je tá dopravná bezpečnosť. Tá je značne komplikovaná.

A myslím, že táto mestská časť výrazne trpí nielen tými

športovými podujatiami ale sú to aj tranzity veľké cez túto

oblasť.

Toto všetko sme mali na pamäti keď sme nastavovali tie

bezpečnostné opatrenia. Organizačný výbor v zastúpení

bezpečnostnej komisie, ktorej som ja, žiaľ, riaditeľom,

subsumuje viaceré subjekty. Bola tu spomínaná Štátna

polícia, Mestská polícia, ale aj mestské časti Nové Mesto,

Ružinov a viac-menej takou koordináciou sme nastavili tie

opatrenia do tej úrovne, ako vám ich tu predstavujeme dnes.

Môžem ubezpečiť, že rezidenčné parkovanie v týchto

oblastiach; ja Vám poviem presné ulice ktoré sú to, budú

takým spôsobom realizované ako v roku 2011, kedy ten ohlas

i občanov bol prekvapujúci. Ja som bol vtedy aktívne

v Policajnom zbore, ale ohlas bol taký, že tí občania by si

želali aby to bolo trvalé. Pretože Vám neparkovali v tých

lokalitách žiadny mimomestskí návštevníci, atď., a tí

miestni mali poriadok; keď to tak zjednoduším.

Jedná sa o ulicu:

Odbojárov, Kalinčiakova, Vajnorská, Pri Starej prachárni,

Bartošova, Jégeho, Palkovičova, Bajzova a Líščie Nivy.

Realizované to bude rezidenčným preukazom. ktorý my už

máme, realizujeme jeho tlač, máme vzor, jednoduchá

kontrola, pretože určite táto lokalita bude mať tzv.
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dopravné obmedzenia, aby sa tam nedostali tí, ktorí tam

nepatria. Vlastne ten rezidenčný preukaz je vyriešený pre

tých občanov mestskej časti s trvalým pobytom, prípadne

prechodným pobytom, prípadne z nejakého iného záujmu, ktorý

bude uznaný. Toto je tá veľmi dôležitá vec, o čom sa

zaujímajú aj vaši voliči, čiže občania tejto časti.

Druhé sú dopravné obmedzenia.

     Je spracovaný dopravno-bezpečnostný projekt. Skutočne

sme sa snažili minimalizovať top za obyvateľstvo, žiadne

policajné manévre (ja použijem tento výraz) tú nebudú.

Skutočne sme požiadali o doprovody tých výprav iba na

zápasy. Je logické, že zápas by sa mal hlavne medzinárodný

začať načas, čiže z toho dôvodu.  A žiadne doprevádzania

vozidiel sa nebude realizovať pri tranzitoch a presunoch,

napríklad výprav na tréningové, prípadne iné akcie.

     Čo sa týka verejného poriadku:

Verejný poriadok, ja už som spomínal, tie primárne

veci. Máme skutočne ako jednu z priorít zvýšený dohľad zo

strany Štátnej polície. Štátna polícia, Krajské

riaditeľstvo Policajného zboru bude mať samostatné

bezpečnostné opatrenia len vo vzťahu k majstrovstvám

zapojením viacerých zložiek. Služby dopravnej polície,

poriadkovej polície.

Spomeniem aj službu železničnej polície, pretože tá

súvisí aj s dopravou. Myslím, že včera bol aj mediálne

predstavený projekt vybraných vlakov, pretože všetci vieme

že ten tranzit; Majstrovská sveta budú medzi mestami Košice

a Bratislava. Bude vlastne odľahčovaný mimoriadnymi vlakmi
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z toho dôvodu, aby sa čo najviac odľahčila doprava

v Bratislave.

V konečnom dôsledku k tej doprave, aby som bol

stručnejší, máme vytipované 4 záchytné parkoviská: Tyršovo

nábrežie, Zlaté piesky, Továrenská a Bratislava – Dúbravka,

Štadión Červenej hviezdy.

Tie sme vytypovali z toho dôvodu, pretože očakávame

najväčší záchyt motorových  vozidiel zo strany návštevníkov

práve na tých významných trasách, aby sa nám zbytočne

nedostávali, nezahusťovali už aj tak preťaženú dopravu

v Bratislave.

Mali sme na pamäti, teraz už sú niektoré faktom aj

dopravného obmedzenia, ktoré už sú realizované

v Bratislave. Veľmi úzko sme koordinovali túto činnosť

s Magistrátom mesta Bratislavy.

Trošku je to komplikovanejšie možno keď to porovnám

ako v roku 2011, treba to priznať. A práve preto aj náš

bezpečnostný plán je nastavený tak, aby minimalizoval

nejaký dopad na obyvateľstvo v tejto časti. Bude to

zložité, ale myslím, že tá dopravná situácia je zložitá aj

teraz v Bratislave, a možno ešte niekoľko mesiacov bude.

Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne.

OV: L. D o n o v a l

Ja by som chcel povedať ešte k tejto doprave, že

podobný projekt vlakom na hokej máme realizovaný aj

s Českými dráhami, odkiaľ čakáme najväčší nápor fanúšikov,
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takže to bude taký istý vlak, ktorý bude chodiť špeciálne

na české zápasy.

     To isté máme realizované na rakúsku stranu autobusovou

dopravou kde sa ráta za ten jeden mesiac po doby šampionátu

až 3300 linkových autobusov cez Slovak lines, ktoré

posilnia dopravu.

Takisto máme prísľub od Magistrátu na MHD zdarma, to

znamená že každý akreditovaný účastník majstrovstiev sveta

ktorých je v Bratislave okolo 8000, novinári, tréneri, plus

držitelia vstupeniek na daný deň by mali mať MHD zadarmo.

To budeme mať čoskoro potvrdené.

Takže aj týmto smerom chceme tú dopravu v danej

lokalite čo najviac odľahčiť.

OV: pán  B e d n á r i k

Ja len jednu poznámočku ešte k tej doprave: Iste si

pamätáte ako v roku 2011 keď takisto boli obavy z dopravy

a z výluky. S Policajným zborom a takisto aj doprava mimo

značenia, sme pripravili tak, aby sme to operatívne riešili

uzávierkou najhorúcejšej ulice Trnavská. Predpoklad je

taký, že ak tam bude výluka dopravy, tak len v určitom

časovom úseku, tesne po skončení prvého západu alebo

druhého, keď sa nám teda budú striedať návštevníci

podujatia a budeme vyprázdňovať halu.

     To znamená budeme veľmi presne monitorovať a sledovať

s Dopravnou políciou počet ľudí. Budú tam určité obmedzenia

z hľadiska bezpečnosti, aby som odovzdal slovo Mobilite,

aby vám vysvetlila rok 2011 a dnešné majstrovstvá sveta nám
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priniesli z hľadiska bezpečnosti jedno zásadné obmedzenie,

a to je to, že vývoj vo svete z hľadiska bezpečnosti je

taký, že sme pristúpili k mobilným betónovým  zátarasám,

aby sme zamedzili rozbeh útokov motorovým vozidlom na dav.

Ale by som odovzdal slovo Mobilite.

OV: T. K o v á č

Som Tibor Kováč z firmy MOBILITA, ktorá je

spracovateľom projektu organizácie dopravy pre celé obdobie

Majstrovstiev sveta. Spracovávali sme aj obdobie roku 2011

a vychádzali sme z týchto skúseností. Samozrejme to, čo sa

nám ukázalo ako veľmi pozitívne preniesli sme aj do tohto

projektu.

Celé dopravné riešenie vychádza z niekoľkých vrstiev,

tak by som to nazval. Jedna z tých prvých častí je ochrana

obyvateľov toho dotknutého územia, okolo Zimného štadióna,

ako povedal pán Ábel. Čiže to je oblasť vymedzená ulicami:

Bajkalská, Vajnorská, Trnavské mýto, Trnavská, čo sa týka

mestskej časti Nové Mesto. A z druhej strany to je od

Miletičovej ohraničené Záhradníckou a Bajkalskou ulicou.

Toto sú zóny, kde bude obmedzený vstup vozidiel,

vyznačený prenosným dopravným značením. Vstup do

jednotlivých týchto ulíc sa budú kontrolovať vjazdy

príslušníci Mestskej polície. Bude tam povolené zásobovanie

od 6,00 hod. do 10,00 hod, potom už len občanom, ktorí majú

trvalé bydlisko a plus ľuďom na základe povolení, ktoré

budú vydávať mestské časti a pre vozidlá organizačného

výboru.   To je jedna úroveň.
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Druhá časť je ochrana tých samotných fanúšikov. To

znamená plnenie tých bezpečnostných požiadaviek okolo

štadióna od hotela až po to námestičko pred Zimným

štadiónom, kde budú umiestnené pri krajnici betónové

zvodidlá. A jazdné pruhy pred križovatkou Jégeho, Trnavská

budú dočasným dopravným značením riešené.

Ďalšou takou úrovňou, ktorá sa rieši v rámci

Dopravného podniku je práve nejaká prevádzka na

Kalinčiakovej ulici, ktorá bude využívaná pre prenosové

vozy a vstupy len pre firmy a obyvateľov, ktorí tam dostanú

tieto povolenky. Tam ešte nie je doriešené celkom, či bude

riešený aj výjazd poza Zimný štadión; ale pravdepodobne

nie.

Ďalšími takými opatreniami, ktoré boli aj v roku 2011,

to je uzatváranie Trnavskej ulice v čase od 11,00 hod. do

23,00 hod. Na toto je pripravený projekt takisto ako v roku

2011. Dopravné prenosné značky tam boli vždy pripravené

a podľa pokynu z Krajské dopravného inšpektorátu sa

trnavská cesta bude zatvárala alebo nezatvárala. Záležalo

od toho, aký je stav pred štadiónom, a to si vyložene riadi

Dopravná polícia. Projekt s týmto počíta.

Ďalšou vecou, ktorá sa týka organizácie okolo fanzóny

na Kukučínovej ulici, bude od Trnavského mýta po druhú

stranu Domu odborov, uzavretá Kukučínova ulica len pre MHD,

taxíky, zásobovanie pre firmy ktoré sú v Istropolise.

Ešte okrem toho máme, to čo sme spomínali, záchytné

parkoviská ktoré sú riešené v tomto dopravnom projekte,

a priľahlé ulice, križovatka Trnavská – Bajkalská,
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Vajnorská – Bajkalská a Trnavské mýto sú pripravené aj

zmeny v signálnych plánoch, pokiaľ by sa Trnavská cesta

zatvárala.

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne za podrobné vysvetlenie.

Ešte by som sa chcel spýtať, kde plánujete tie

záchytné parkoviská?

OV:  T. K o v á č

     Záchytné parkoviská sú plánované v Dúbravke, futbalový

štadión ČH, na Tyršovom námestí, na Zlatých pieskoch po

dohode so STARZom a štvrté je na Technickej ulici v areáli

bývalých Technických služieb.

Len chcem doplniť, že my sme tieto záchytné parkoviská

orientovali smerom k električkovej trati. To znamená že

všetky tri, okrem futbalového štadióna ČH, sú v dosahu

električkovej trati tak, aby sme zbytočne nezahusťovali

dopravu.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne,.

Ešte je prihlásená pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Kyvadlová doprava ma zaujala. Tam bude k Trom vežiam,

alebo pôjde len na dočasnú autobusovú stanicu?
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OV: R. Š t a m b e r s k ý

Momentálne je táto otázka v riešení, lebo kyvadlová

doprava pôjde len z Technickej ulice; tak je plánované.

Momentálne to finalizujeme s Dopravným podnikom mesta

Bratislavy.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne. Stačí Katka (Ing. Śebejová?)

(Poznámka pani poslankyne Šebejovej).

OV: R.  Š t a m b e r s k ý :

Na Hlavnú stanicu budú voziť fanúšikov z Rakúska tie

autobusy.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Volf.

Poslanec V. V o l f :

Ďakujem za slovo. Mám zopár otázok. Budem sa pripájať

k pánovi poslancovi Filipovičovi s otázkou košov. Keď

zoberieme do úvahy, že fanúšik nebude rozlišovať, či sa

jedná o váš kôš, náš kôš, či by nepripadalo aj do úvahy, že

by ste vysypávali aj kože mestskej časti? Keď pôjdu tým

koridorom, oni použijú hociktorý kôš, ktorý budú mať po

ceste.

OV: L. D o n o v a l
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Tak ako som spomínal, zatiaľ je náš zámer taký, že zo

štadiónu ani z fanzóny fanúšik by nemal aký neporiadok

vyniesť. Takže my chceme eliminovať neporiadok alebo odpad,

ktorý budú tvoriť priamo vo fanzóne, keďže tie poháre buď

to bude upomienkový predmet alebo je to nejako riešené tak,

že ho vráti lebo je zálohovaný.

     Ale zo štadiónu tiež nemôžu nič vynášať, resp. nemajú

čo, keďže hneď po skončení zápase sú stánky zavreté a ľudia

sa tlačia von. Takže môžu konzumovať iba cez prestávky.

      Po tretej tretine už sú bufetové zariadenia uzavreté,

takže si nemajú čo odnášať. Takisto si nemôžu tie nápoje

nosiť do haly, takže zostávajú bez odpadu. Po tretej

tretiny vychádzajú bez odpadu von. Takže zatiaľ riešime

odpadové hospodárstvo v okolí zón, ktoré organizuje

Organizačný výbor.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ešte pán poslanec Volf.

Poslanec V. V o l f :

Mám tu ešte nejaké dve – tri otázky, len chcem, aby sa

na ne postupne odpovedalo.

Prvá taká veľmi dôležitá vec je, že či ste to riešili,

lebo som nepostrehol zriadenie nejakej infolinky alebo e-

mailu, kde by obyvatelia mohli napísať nejaký podnet, keď

sa niečo deje, aby to vedeli priamo s Vami riešiť. Lebo Vy

nebudete na tých uliciach, a aby tí obyvatelia sa  mali

komu dovolať a riešil sa ich daný problém.
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OV: L.  D o n o v a l

Približne dva – tri týždne pred šampionátom bude veľká

tlačová konferencia Organizačného výboru smerom k občanom

mesta Bratislavy, k mestským častiam, kde budú zverejnené

všetky dopravné uzávery, všetky postupy, ako majú občania

postupovať v prípade nejakých komplikácii. Všetky dopravné

linky, ktoré budú posilnené, všetky informácie ktoré sme na

základe roku 2011 ešte doplnili o nové, ktoré sa nám

vyskytli, budú odprezentované občanom. A tam bude určite

odprezentovaná aj infolinka, ktorá bude zriadená počas

Majstrovstiev sveta.

Poslanec V. V o l f :

O.k. Možno by stálo za zváženie ešte možno niečo

vylepiť ľuďom na brány, lebo nie každý sa dostaví na

tlačovku. Teba aj s týmto rátať.

Ďalšia otázka: Stanky na námestí. Na našej komisii som

mal k tomu 2 výhrady, ktoré boli vlastne aj prijaté na

zapracovanie, aby tieto stánky nemali žiadne vizuálne alebo

zvukové efekty, aby to nerušilo tých ľudí. Dúfam, že to

bude dodržané. A taktiež aj posun tých prevádzkových hodín

a nespomeniem si ešte ten druhý názov. Jednalo sa o to, že

ste chceli od 7,00 hod. ráno. Aby aspoň od 8,00 hod. sa tam

dalo pohybovať, alebo zásobovať tie stánky, aby to bolo

dodržané pre ľudí.

Keď si zoberme si, že tá zóna bude zatvorená, bude

vlastne pre ľudí ktorí tam bývajú, bude pre ľudí ktorí

zásobujú, nie je tam žiadna kolízia nejakej dopravy,

ničoho. A Vy máte hodinu na to, aby ste, poviem to tak
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laicky, doplnili tovar do vášho stánku. Aby tí ľudia mali

komfort, aby aspoň do 8,00 hod. ráno mali kľud.

OV: L. D o n o v a l

Samozrejme, budeme eliminovať akékoľvek dopady, či už

hlukové alebo zvukové, zo zvýšeného ruchu kvôli doprave na

občanov mestskej časti. Len aby som to vysvetlil: Nie sú to

úplne naše stánky. IAS je majiteľom práva na usporiadanie

šampionátu, my sme  Organizačný výbor je tým poverený a sú

zmluvy odpísané, kde my musíme zabezpečiť veci pre hlavného

partnera, čo je Škodovka, ktorá tam bude mať stánok.

A samozrejme, budeme veľmi prísne dbať na dodržiavanie

nočného kľudu, resp. v tomto prípade ranného kľudu.

Druhé stánky, ktoré sa budú na námestí pred štadiónom

nachádzať, je to tiež veľmi dôležitá zmluva pre IAS.

A samozrejme, tie logistické zásobovacie časy budú

nastavené tak, aby čo najmenej ovplyvňovali obyvateľov

v okolí. Nepredpokladáme, že tam bude veľký ruch, naozaj

tam sa budú predávať iba také veci ako oblečenie, šiltovky,

takže tam nebudeme vyvíjať nejaké veľké hlučné aktivity.

Samozrejme, Škodovka to je predĺženie nočného kľudu,

ktorá tam má veľký zábavný stánok, kde ľudia môžu vyhrať

rôzne ceny. Musíme to prispôsobiť tomu koncu zápasu, ako

spomínal pán poslanec Filipovič, ale bohužiaľ, to je

obsahom zmluvy, kde my garantujeme, že keď chceme robiť

majstrovstvá     sveta, musíme nechať tieto zóny minimálne

1 hodinu najdlhšie do polnoci otvorené, po poslednom

zápase.
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Poslanec V. V o l f :

Ja by som sa vrátil k tomu, lebo na komisii bolo

predložené, že iba 2 stánky budú sa nachádzať pred

univerzitou so suvenírmi. Takže ja som sa iba k týmto dvom

stánkom vyjadroval, aby nepoužívali; Vy ste povedali aby

eliminovali zvukové a vizuálne efekty. My tam nechceme tie

zvukové a vizuálne efekty. To bolo vlastne na komisii

predložené, že s týmto by sme nesúhlasili. Lebo keď

zoberiete do úvahy, že niekto by tam, poviem to tak hlúpo,

capne reklamu, ktorá bude letková, bude žiariť, dopadne to

tak, ako to bolo na Centrále, keď vylepili letkovú reklamu,

svietilo to do okien a ľudia nemohli spať.

OV: L. D o n o v a l

Nie je predpokladaná žiadna takáto sveteľná ani

zvuková reklama. Samozrejme, určite tam bude nejaká hudobná

produkcia, ale ktorá bude prispôsobená iba okoliu tohto

stánku. A žiadne sveteľné reklamy nie sú plánované. Mali by

to byť štandardné prepravné kontajnery 2,5 krát 6 metrov.

Mali by to byť dva také dvojplochy, kde naozaj reálne pôjde

iba o predaj dresov, šálov, a podobných vecí, a nebude tam

žiadna zvláštna zvuková produkcia dovolená.

Poslanec V. V o l f :

O. K. Ale vravíte že tam bude nejaká zvuková

reprodukcia, áno?

OV: L.  D o n o v a l
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Áno, Škodovka v tom svojom reklamnom stánku bude mať

nejakú zvukovú produkciu určite, ale samozrejme, budeme čo

najviac tlačiť na to, aby to bolo čo najviac prispôsobené,

aby sme nerušili občanov. A stánok Škodovky je

najvzdialenejším bodom námestia od tej najbližšej obytnej

zóny, tak je to umiestnené takmer pred štadiónom.

Poslanec V. V o l f :

A možno už len posledná otázka, aby ste čo najviac

motivovali tých ľudí, aby nechali to auto na tých

záchytných parkoviskách. Lebo poviem tak, že zatiaľ som nič

nevidel, aby boli spomínané záchytné parkoviská a sledujem

o tom šampionáte čo sa bude diať, a nikde som to ešte

nevidel.

OV: L. D o n o v a l

Nechceme púšťať von informácie, ktoré ešte nie sú

potvrdené mestskými časťami, Mobilitou, bezpečnostnými

zložkami.  Je to veľmi obsiahly komplexný súbor nejakých

aktivít, ktoré vykonávame. Keď to bude celé finalizované,

bude to v priebehu marca, ako som spomínal bude veľká

oficiálna tlačová konferencia smerom k fanúšikom, kde a ako

postupovať, tzv. organizačné pokyny pre fanúšika, ako sa

najlepšie dostať na štadión, kde sú záchytné parkoviská, že

môžu využiť dopravu vlakmi, resp. následne mestskú hromadnú

dopravu, ktorú budú mať.

OV: pán  B e d n á r i k
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Ešte chcem doplniť, že momentálne stále rokujeme

o Tyršovom nábreží. Tam sú určité problémy, riešime to

s pani Kratochvílovou a v piatok budeme mať ďalšie

stretnutie k tomu. Ja si myslím, že to je otázka prenájmu

toho priestoru. Pre nás je to také trochu nepochopiteľné,

pretože tam parkuje hrozne veľa ľudí, ktorí parkujú gratis.

A keď my to chceme nejakým spôsobom regulovať alebo

usmerňovať, tak máme trochu s tým problém. Ale máme prísľub

z Magistrátu, že to veľmi skoro dáme do poriadku. A tak ako

kolega spomínal, budeme vytvárať nejaké tlačoviny, ktoré

ľudia dostanú do schránok. Budeme ľudí informovať. A tá

tlačová konferencia, tá bude vlastne vrcholom tej pyramídy,

tej informovanosti.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r

Ďakujem pekne.

Nasleduje pán poslanec Dubček.

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :

Vieme, že dopravná situácia, parkovacia sa rok čo rok

v Bratislave, a nielen v Bratislave zhoršuje. Súčasnou

plánovanou výstavbou, vieme o ktorú ide, sa situácia ešte

ďalej zhorší. Naša mestská časť, kde bývame viacerí,

pribúdaním tých športovísk, ktoré sú rozsiahle, aj

dobudovaním futbalového štadióna, Národného tenisového

centra, dvoch zimných štadiónov znamená, že bude pribúdať

týchto športových podujatí.

Táto situácia nielen na Trnavskej a hlavne Vajnorskej

a Račianskej je stále horšia. Čiže sa snažia už aj za
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bežnej premávky ľudia obchádzať tieto ulice. Spomínal ste,

že zablokujete aj Kukučínovu, tá je veľmi často používaná

pre ľudí, ktorí cestujú smerom von na Raču, Pezinok, atď.

Ja sa chcem opýtať, lebo tá situácia parkovania vôbec

nie je vyriešená v Bratislave, a roky trvá tá krízová

situácia, a tie sankcie ktoré sa sem-tam udejú že zablokujú

zablokovaním kolesa, a tie sankcie finančné sú

nedostatočné, a tí ľudia jednoducho riskujú v tejto

situácii to, že vám zaparkuje pred garážou, pred vjazdom.

Chcem sa teda opýtať, či sú možné nejaké razantnejšie

opatrenia, pretože táto situácia predpokladám bude ďaleko

horšia ako bola doteraz.

Či je prepojenie na nejakú odťahovú službu alebo ako

má človek odstrániť auto, keď človek súrne potrebujete

garáž, ako sa dostať z výjazdu?

My čo tu bývame, tak vieme, že sa toto bežne deje.

Je možnosť sa napojiť na Magistrát alebo niekoho, keď

príde takáto krízová situácia?

A chcel som sa ešte opýtať, ako potom vyriešite to,

keď na Kukučínovej je poliklinika, ľudia tam chodia za

rôznym zdravotným ošetrením, atď., ako toto viete riešiť,

lebo tu povedzme je veľké množstvo koncentrácie obyvateľov.

A tí už sa aj v minulosti sťažovali, napríklad za Národným

tenisovým centrom, kde sú aj garáže. Tak jednoducho je tam

množstvo áut odparkovaných a tí ľudia si nemôžu pomôcť.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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Nech sa páči, pán Ábel.

OV: pán Á b e l

Ďakujem pekne za otázku. Tak najskôr čo sa týka tých

opatrení bezpečnosti, bolo tu spomínané že budú vytvorené

určité zóny, kde budú dopravné obmedzenia. To znamená ten

poriadok tam zabezpečíme v súčinnosti s Policajným zborom,

jeho hliadkami a Mestskou políciou; zástupcovia týchto

zložiek sú súčasťou bezpečnostnej komisie.

Samozrejme, že súčasťou sú aj iné zložky v prípade

možného rizika, vzniknutia nejakej mimoriadnej situácie sú

aj aktívne zložky Záchranného hasičského zboru, ďalej aj

sekcie Ministerstva vnútra pre mimoriadne udalosti. Nebudem

do detailov možno hovoriť, ale aj jednotka protichemickej

ochrany, atď., vzhľadom k tomu že je nejaký chladiaci

systém na tom Zimnom štadióne. A vieme veľmi dobré, že čo

sa tam nachádza. Z tohto dôvodu sme mysleli na tieto

opatrenia.

Čo sa týka toho razantnejšieho postupu, áno, pokiaľ ma

pamäť neklame, tak statickú dopravu a porušovanie rieši ako

štátna polícia, tak mestská polícia a obecná polícia.

V praxi sa zvyknú niekedy vyhovárať jeden na druhého, že to

ich nie je a rieši to druhá zložka, ale zákon, resp. dva

zákony; Zákon o Policajnom zbore a Zákon o obecnej polícii

hovorí jasne aké kompetencie sú tam.

Čo sa týka odťahovej služby, neviem aký je tu zmluvný

vzťah, ale viem že Magistrát má nejaký zmluvný vzťah

s nejakou odťahovou službou. A garantujem Vám, že v týchto
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zónach a vo vzťahu k týmto obyvateľom na uliciach, ktoré

som tu spomínal, tam bude poriadok. Bude taký istý

poriadok, ako bol v roku 2011.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Pán poslanec Dubček.

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :

     Ja som sa chcel totižto ešte opýtať, lebo keď sa stane

tá situácia, hovoríte že bude uzavretá Trnavská cesta a tá

Kukučínova, ako si viete potom predstaviť ten priebeh

dopravy len cez Vajnorskú, ktorá býva pravidelne upchatá?

OV: R.  Š t a m b e r s k ý

Takto: Tá Kukučínova ulica bude uzavretá len zo strany

od Šancovej ulice po Škultétyho ulicu.

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :

To je najhoršie.

OV: R. Š t a m b e r s k ý

To znamená, že bude príjazdná cez Škultétyho ulicu na

Vajnorskú ulicu.

Proste po dohode so štátnymi zložkami bolo prijaté

takéto rozhodnutie v spolupráci s poriadkovou políciou

a dopravnou políciou, že pokiaľ tam bude toľko ľudí

nastupovať do tejto fanzóny a bude sa tam pohybovať, tak

toto bude musieť v tom čase uzavreté.
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     Čo sa týka rezidenčného parkovania myslím si, že

k tomu bolo povedané všetko. To znamená, že tam bude

kontrolovaný prejazd a iné vozidlá sa tam nedostanú do tých

priestorov ulíc, o ktorých sme hovorili. Takže tam ja tiež

nevidím žiadny problém. A pokiaľ sa týka; Trnavskej ste

hovorili?

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :

     Áno, ale z toho Škultétyho a týchto ulíc je prikázaný

smer doprava. Doľava na Vajnorskú sa možno ani nedostanete

kvôli zápche a doľava nesmiete odbočiť smerom von

z Bratislavy. Chodia tam aj cez plné čiary, ja to vidím.

OV: pán  Á b e l

Tieto otázky sú vyriešené s Mestskou políciou a hlavne

Krajským dopravným inšpektorátom. Všade, kde sa bude

dotýkať nejaké dopravné obmedzenie, budú hliadky polície,

ktoré to budú riadiť, budú to regulovať. Jednoducho tie

veci, napríklad aj v okolí Zimného štadióna nie je možné

iným spôsobom riešiť.

     A aj zo skúseností v prípade nejakého väčšieho

zhromaždenia fanúšikov tesne pred zápasom, dokonca sa aj

zastaví doprava v niektorom jazdnom pruhu. Toto sa bude

diať. Akonáhle bude ulica vyprázdnená, tak sa to uvoľní.

     Čiže na toto všetko sme mysleli.

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :

Ja len to; tá odťahová služba nie je vo vašej

kompetencii keď by niektorý občan potreboval? Lebo tá

v našej mestskej časti viazne už dlho.
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OV: pán Á b e l

     Takto: Pokiaľ bude podľa zákona nejaké motorové

vozidlo tvoriť prekážky pokiaľ ide o plynulosť a bezpečnosť

cestnej premávky, tak z pokynu polície bude odtiahnuté.

Ďakujem.

OV: R. Š t a m b e r s k ý

Ešte predsa len doplním jednu vetičku k tomu, že  je

pre nás dosť zásadná vec; už to tu bolo spomínané, ale len

na podčiarknutie, Kalinčiakova ulica, ktorá by mohla

vyústiť tou cestou vedľa futbalového štadióna na Bajkalskú

ulicu. Toto bolo rokované aj s ľuďmi okolo futbalového

štadióna, ktorí chcú nám byť nápomocní v tejto veci.

Druhá vec je parkovanie nejakých 900 miest pod

futbalovým štadiónom v tom prípade, že to bude

skolaudované, tak bude to samozrejme k dispozícii.

     To znamená, že vlastne veľmi bojujeme o to, aby sa nám

tá prepojka podarila na tú Bajkalskú, pretože v opačnom

prípade oproti roku 2011 dneska tam funguje okolo 40

firiem. To znamená medzi Národným tenisovým centrom

a Futbalovým štadiónom, ktorým proste my nevieme zastaviť

prístup na pracovisko. Ale bude tam kontrolný prejazd; toto

by nám veľmi pomohlo. Ďakujem.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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Ďakujem. Dámy a páni, chcem Vás poprosiť, máme ešte 10

bodov programu, takže poprosím veľmi rýchlo pani poslankyňa

Šebejová, faktická.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Pre nás sú toto zásadné informácie čo ste doniesli.

Bohužiaľ, ten bod, v ktorom nám ich poskytujete, je veľmi

nešťastný. Takže my budeme mať ešte ďalšie zastupiteľstvo

asi koncom marca, tak bolo by dobré, keby ste vtedy

prišli. A možno dovtedy tie projekty ktoré máte schválené,

aby ste s nimi oveľa lepšie oboznámili mestskú časť, aj čo

sa týka možno príslušných oddelení, aj EKO-podnik, aby sme

sa potom vlastne mali informácie o tom, že kde čo môžeme

doplniť, kde čo ako bude.

     Proste, teraz je to veľmi náročné vyjadrovať sa k Vám,

a klásť aj nejaké relevantné otázky a očakávať na ne

odpovede v takom obmedzenom čase.

OV: R.  Š t a m b e r s k ý

V krátkosti: To sú dve veci. Prvá vec je, že ja

navrhujem, pretože ako som spomínal, my s pánom Vanekom na

týždennej báze komunikujeme, aby ste všetky otázky

smerovali na neho, ktoré my na tom našom stretnutí určite

preberieme alebo postúpime ďalej kolegov.

Za druhé, my na všetky tieto veci, o ktorých tu

diskutujeme, máme prezentácie. Každá prezentácia, napríklad

bezpečnostný projekt je spracovaná asi na ¾ hodiny a

komentovaná. Môžeme sa dohodnúť, vieme to pripraviť, ale
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asi nie na miestnom zastupiteľstva. Vieme pripraviť

prezentácie napríklad na Junáckej u Vás alebo inde,

a môžeme sa niektorým veciam podrobnejšie venovať, a vieme

sa na to pripraviť.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Troiak, nech sa páči.

Poslanec Ing. P. T r o i a k :

Ja by som chcel len poprosiť počas majstrovstiev sveta

alokovať viacej policajných zložiek či už z mestskej alebo

štátnej polície pri základných školách a materských

školách. Na túto tému som už s Branislavom Filipovičom

bavil nedávno, ale chcel by som poprosiť, treba myslieť na

to.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem.

OV: pán Á b e l

Ďakujem pekne. Ako som už spomínal, Krajské

riaditeľstvo v Bratislave, a nielen v Bratislave aj

v Košiciach v dňoch od 10. do 26. mája bude mať prijaté

bezpečnostné opatrenia. Čo sa týka činnosti jednotlivých

zložiek, samozrejme zabezpečujem plynulosť a bezpečnosť

dopravy, a hlavne zabezpečujem bezproblémový priebeh

samotných majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2019.
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My požadujeme od Policajného zboru aj od Mestskej

polície podľa možností dostatočný počet síl a prostriedkov

(poviem to tak zjednodušene) na to, aby tá bezpečnosť bola

v daných mestách zabezpečená. Neviem Vám presne povedať

tieto počty, pretože tie jednotlivé akcie sa pripravujú zo

strany polície a bude to známe niekoľko týždňov, alebo dní

pred poriadaním majstrovstiev.

Ešte raz zdôrazňujem tieto otázky sú so Štátnou

políciou a Mestskou políciou riešené od mesiaca júl 2018.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

     Ďakujem pekne.

     Ešte má doplňujúcu otázku pán poslanec Troiak.

Poslanec Ing. P. T r o i a k :

Materské a základné školy som myslel hlavne tu na

Českej a Kalinčiakovej, tesne v blízkosti štadióna, aby

boli posilnené policajné zložky.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne.

S faktickou pán poslanec Vlačiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.:

    Ja by som len chcel navrhnúť, že tie prezentácie,

ktorých je niekoľko a sú na ¾ hodiny, či by nám nemohli byť
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zaslané, aby si každý z nás na to mohol pozrieť, keď si

nájde čas. Prípadne potom, keď z toho vyplynú nejaké

otázky, keby sme sa následne stretli a pobavili len o tom.

Či nám to môžete poslať a my si to preštudujeme sami, lebo

nemyslím si, že máme čas každý z nás tu sedieť 5 hodín

a sledovať nejaké prezentácie.

OV: R. Š t a m b e r s k ý

     Ďakujem. Ja si myslím, že predsa len sú to

prezentácie, ktoré potrebujú nejaký doprovod; to znamená

slovný. Napríklad vám poviem, že máme spracovaný projekt

našou kolegynkou projekt zo Zelených majstrovstiev, pretože

má k tomu blízko a my sme to tak prijali, že skúsme tým

majstrovstvám sveta ako jediný a prvý na svete dať niečo

naviac. Tak sa veľmi intenzívne tomu venujeme. Je to šéfka

toho projektu.

     A ja si myslím, že ten projekt, keď si pozriete tú

prezentáciu bez jej slovného doprovodu, tak to nemá takú

výpovedajúcu úroveň.

Ja Vám navrhujem, že my sa môžeme stretnúť k niektorým

oblastiam, možno nie všetci, možno niektorí ktorí chcú

vedieť či o doprave, či o bezpečnosti majstrovstiev, alebo

k čomukoľvek. Vieme sa stretnúť, prezentovať a diskutovať.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Filipovič.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :
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     Ja len v rýchlosti: Jednu vec, pán Ábel, ďakujem.

A chcel by som Vás poprosiť, vypadla Vám tam jedna priečna

ulica, ktorá križuje Kalinčiakovu, a to je Družstevná – či

ju tam môžete doplniť?

OV: P. Á b e l

Je tam.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Je tam. Ďakujem.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Korček, nech sa páči.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Chcem sa tiež

zapojiť do tejto debaty. Hovorilo sa tu o záchytných

parkoviskách, ale ja sa chcem opýtať tiež jednu nie menej

dôležitú otázku na určité záchytky, pretože fanúšikovia

určite budú oslavovať či už víťazstvo alebo zapíjať smútok,

a keďže vieme, že nemáme doteraz vybudovanú žiadnu obecnú

záchytku, ani záchytku ktorú by prevádzkoval Bratislavský

samosprávny kraj, či máte nejaké riešenie, či ste rokovali

so zdravotníckymi zariadeniami, teda akým spôsobom chcete

riešiť túto potenciálnu situáciu, aby sa nám tu potúžení

fanúšikovia neváľali po uliciach? Ďakujem.

OV: pán Á b e l
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Ďakujem za otázku, pán poslanec. To je zložitý

problém, ktorý sa nám nepodarilo vyriešiť, od 90-tich rokov

sa prehadzuje tento horúci zemiak zo samosprávy na štát,

a opačne. V zákone je to vyriešené jasne, pokiaľ ja mám

informáciu pripravuje sa novela tohto zákona.

     Ale teraz konkrétne k Vašej otázke: Zabezpečíme to

tak, ako nám to prikazuje zákon o organizácii verejných

športových podujatí § 2, kde on hovorí, že v blízkosti

športovísk ako organizátori sme povinní zabezpečiť verejný

poriadok v súčinnosti s príslušnými bezpečnostnými

zložkami.

Čo sa týka prípadne nejakých podnapilých osôb, bude sa

to zo strany tých policajných zložiek riešiť tak ako

doteraz. Jednoducho tá všeobecne záväzná norma je taká aká

je. A pokiaľ máme informácie, nikde na Slovensku nie je

zriadená nejaká záchytná izba ale záchytka. Títo ľudia sú

zadržiavaní, dávaní možno niekedy aj na hrane zákona do

ciel predbežného zadržania na policajných staniciach. Musia

ich niekedy traja platení policajti strážiť, aspoň niekoľko

hodín, dokedy sú schopní sami sa dostať domov. Poprípade sú

prípady, keď sú prevážaní na zdravotnícke strediská.

Zdravotníci sa tomu tiež bránia, lebo oni presadzujú ten

názor, že ten podnapilý človek nie je chorý; to nie je

choroba. Čiže je to problém.

Ale aby som to zhrnul a nejako nerozvíjal; zabezpečíme

to tak, aby ten verejný poriadok keď bude narušený bol

obnovený. Čiže v súlade so zákonom a v rámci možností

jednotlivých bezpečnostných zložiek, ktoré sa spolu

s organizátorom budú na tom podieľať. Ďakujem.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne.

Posledný, pán poslanec Gašpierik, nech sa páči.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne za túto diskusiu, a myslím si, že takúto

sme ešte v histórii nemali. Som tu najdlhšie slúžiaci

poslanec, ale naozaj Vám slúži ku cti, že nás tak podrobne

informujete. Ja už som sa trošičku zľakol, keď pani

poslankyňa Šebejová povedala, že budeme mať ďalšie

zastupiteľstvo, tak som myslel že znovu prídete, že Vás

znovu pozveme, ale veď myslím že to budú stačiť tie vaše

materiály, ako ste to avizovali.

Ja by som sa chcel spýtať len takú otázočku malinku:

Viem, že pán starosta, keď nastúpil v rámci svojho prvého

funkčného obdobia, sa celou svojou váhou, osobnosťou,

osobou zasadil o to, aby na hoteli Hilton nebol vybudovaný

heliport.

Viem, že pri takýchto veľkých, významných športových

medzinárodných podujatiach vždycky, aj teraz sme to mali

pri otvorení Národného futbalového štadiónu, tie vrtuľníky

tam lietali; ale keby sa stala nejaká potreba rýchlej

pomoci a nedalo sa to riešiť tou statickou dopravou, ale

vyžadovalo by to pristátie vrtuľníka, že kde vlastne

uvažujete s takouto plochou pre pristanie v blízkosti

štadióna, či to bude niekde na ihrisku, na základnej školy,

JAMA, alebo či takéto niečo uvažujete ako z hľadiska

dočasného heliportu? Ďakujem.



143

3.zasadnutie MZ MČ B-NM 5. 3. 2019

OV: R. Š t a m b e r s k ý

Samozrejme, tých priestorov je.

     Ale neuvažujeme s tým z jedného dôvodu, pretože my

podľa niektorých  predpisov Medzinárodnej federácie sme

povinní uzavrieť zmluvu s jednou nemocnicou. Pre vašu

informáciu, máme uzavretú kompletnú zmluvu s Nemocnicou sv.

Michala, kde je dosažiteľnosť sanitkou asi za 6 minút.

Okrem toho musíme ma k dispozícií zubné lekárstvo,

operačnú sálu, takže po tejto stránke máme jednu obrovskú

výhodu, že máme to v dosahu skutočne niekoľkých minút

s tým, že tá nemocnica je povinná zabezpečiť všetky

oddelenia. To znamená napríklad keď nejaké oddelenie

nemajú, tak sú povinní počas majstrovstiev sveta vytvoriť

podmienky v rámci nemocnice. To je zmluvne dohodnuté

a Ministerstvom vnútra schválené a nariadené.

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem veľmi pekne. Ináč Nemocnica v Ružinove je

špecializovaná na chirurgiu a traumatológiu.

OV: pán B e d n á r i k

Ja by som chcel doplniť, že v rámci samotného

športového podujatia máme dostatočný počet záchranárov,

priamo lekárov, máme tam sanitky. A poviem doslova, dokážu

lekári priamo tam operovať, urobiť nevyhnutné, život

zachraňujúce udalosti, transport zraneného je až potom. Ten

zdravotnícky personál má vybavenie na to, že môže pomôcť
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hráčovi, aj bežnému divákovi pri zástave srdca, a podobne.

Pri akomkoľvek úraze dokážu pomôcť do 2 minút v rámci

celého areálu a následne lekári zhodnotia jeho transport za

pomoci polície do nemocnice.

Takže my máme za to obdobie 2011, resp. na Zimnom

štadióne Ondreja Nepelu na týchto športových podujatiach

v zmysle zákona dostatočnú zdravotnú podporu, plne vybavenú

sanitkami, spoločnosťou FALK, ktorá má svoj team. Priamo na

mieste budú 3 sanitky. Takže sme pripravení na takéto

udalosti, ak odíde jedna sanitka, príde druhá, a na bežné

zranenia sme pripravení.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Dáma a páni, Ďakujem veľmi pekne a veľmi oceňujem že

ste prišli. Dúfam, že aj naše otázky boli inšpiratívne pre

Vás. Držíme palce, veríme že majstrovstvá dopadnú skvelé.

A verím, že sa dočkáme v Bratislave aj názvu slovenského

teamu. Pekný deň želám.

OV: R. Š t a m b e r s k ý

Aj my ďakujem pekne a želáme pekný deň.

(Odchod delegácie Organizačného výboru.)

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Vážené kolegyne, kolegovia, pokračujeme v našom

programe bodom č. 22.

BOD 22:
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Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším

navrhovateľom – spoločnosťou ASFAPRA s.r.o. – na základe

vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predloženie

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na

prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3,

o výmere 2085 m2, v k. ú. Nové Mesto

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

     Tam bola vyhlásená verejná obchodná súťaž. Prihlásil

sa jeden záujemca. Táto spomínaná firma splnila podmienky

súťaže.

Takže, prosím, bez úvodného slova otváram diskusiu

k tomuto bodu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne za slovo. Pán starosta navrhujem tuto

pozmeňovací návrh v tom znení, že v článku IV nájomnej

zmluvy vypustiť bod 5

Bod 5 hovorí o tom, „že nájomca môže prenajať predmet

nájmu do podnájmu ďalšej osobe.“

     Myslíme si, že tieto ustanovenia by sa v nájomných

zmluvách mestskej časti nemali vyskytovať. Videli sme na

Vernosti ako to dopadlo. Ani na základe písomného súhlasu.

Proste jednoducho, myslíme si, že toto by malo principiálne

zo zmlúv mestskej časti vypadnúť.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Priznám sa, neviem sa takto paušálne vyjadriť v tejto

chvíli. Ale Váš návrh plne rešpektujem.

Pani vedúca právneho oddelenia, chcete niečo k tejto

veci povedať? Nech sa páči.

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia PPČESČaSP:

     V zásade toto ustanovenie konkrétne hovorí o tom, že

nájomca je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu,

ale iba výlučne na základe písomného súhlasu prenajímateľa,

ktorý podlieha schváleniu miestnym zastupiteľstvom, čo

v preklade znamená, že aj tak bude musieť zastupiteľstvo

požiadať konkrétny nájomca o ten súhlas, a ten zase bude

následne tiež schvaľovať miestne zastupiteľstvo, ak by to

chcel prenajať.

     Zároveň z Občianskeho zákonníka vyplýva tá možnosť

podnajať priestory za súhlasu prenajímateľa. Neviem, či je

dôvod vylúčiť to z tej zmluvy, ale asi je to bezpredmetné.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Mne to nedáva zmysel.

Pán poslanec, v takom prípade myslím, že to máte plne

pod kontrolou ako poslanci.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ja mám pocit, že toto je principiálna otázka. Týka sa

to nielen tejto zmluvy, ale mala by sa týkať všetkých
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zmlúv. Myslím si, že principiálne nevidím dôvod, prečo by

to ustanovenie tam malo byť.

     To hovorím za náš celý klub. V tomto smere my sme

jednotní, že si myslím, že tam nemá byť. Samozrejme,

kolegovia sa môžu pridať, nemusia, to záleží na nich.

Starosta: Mgr. R. K u s ý :

Rozumiem. Čiže ste proti tomu napriek tomu, že

v prípade podnájmu by to malo ísť cez zastupiteľstvo.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

     Áno, myslíme si, že principiálne by vzťahy nemali byť

cez tretie osoby objektom, ktoré sú vo vlastníctve mestskej

časti. V zásade sme proti tomu, aby nájomcovia ktorí majú

prenajaté objekty mestskej časti ich mali právo za

akýchkoľvek podmienok prenajímať ďalej. Ak si chce niekto

prenajať ten objekt, má sa dohodnúť priamo s mestskou

časťou.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rozumiem.

Pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem za slovo. Ja len, asi tu bol nejaký

administratívny škriatok, lebo máte dvakrát článok VI

v tejto webovej verzii čo ja vidím pred sebou.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

A ako je to v písomnej verzii?

     Prosím, pán poslanec, ukážte pani vedúcej a ak je tam

nejaký problém tak ho identifikujeme. Ak je to len problém

s číslom, dobre.

Pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Ja by som chcela poprosiť opäť obrázky. Ja si myslím,

že niekedy ani tie priame nájomné vzťahy nemáme pod

kontrolou nehovoriac o tých ďalších, že tam pri Vernosti

neviem si predstaviť že by sme schvaľovali každého nájomcu

zvlášť. Potom vlastne my sme skončili zmluvu s hlavným

nájomcom a tí čo boli v podnájme nemajú žiadnu zmluvu

s ním. Takže toto je podľa mňa veľmi zlé a nejakým spôsobom

to treba riešiť.

Na druhej strane tu v tejto zmluve máme, že nájomca je

povinný udržiavať predmet nájmu, jeho bezprostredné okolie

v čistote a poriadku. Takže tieto obrázky, ktoré teraz

uvidíte sú z toho pozemku a z jeho bezprostredného okolia.

To znamená, že pokiaľ toto máme v zmluve a pokiaľ tá

zmluva bude podpísaná, tak ja by som prosila, aby sme to

prísne kontrolovali, lebo teraz ten pozemok vyzerá otrasne.

A keď prenajímame ešte väčšiu časť, a aj tá bude vyzerať

podobne, ten priestor pred tým pozemkom je totálne nevábny,

ešte k tomu v lokalite, ktorá aj tak sa javí nejakým

spôsobom ako vylúčená z tohto mesta. Tak si myslím, že to

určite na 10 rokov neprispeje.
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Poprosím len obrázky, možno ste už niektoré mali

možnosť vidieť na facebook, ale určite by som prosila aj

úrad, aby toto kontroloval.

(Obrázky na plátne.)

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Ešte niekto chce vystúpiť k tomuto bodu?

V prípade, že nie, diskusiu uzatváram. Ďakujem pekne.

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

Ideme najprv hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána

poslanca Petroviča.

Prosím, nech sa páči.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. G a l a m b o š

Ďakujem pekne za slovo. Pozmeňovací návrh k bodu č. 22

rokovania miestneho zastupiteľstva 5. 3., k predmetnému

bodu navrhujeme v článku IV navrhovanej nájomnej zmluvy,

vypustiť bodu bod č. 5.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Poznámka poslanca Mgr. J. Petroviča).

Súhlasíte s tým, že to stiahneme, tento Váš návrh.

Prosím, zapnite pána poslanca Petroviča.
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Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

V poriadku. Ak teda nie je možné o tom hlasovať,

pretože to bolo súčasťou súťažných podmienok, tak  s ť a h

u j e m  tento pozmeňujúci návrh, ale uvítal by som, aby

v ďalších súťažiach sa týmto spôsobom nepostupovalo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Urobme to inak. Prosím, prediskutujme to, lebo zdá sa,

že sú tu aj iné názory, minimálne právneho oddelenia. Budem

rešpektovať, na čom sa zhodnete.

Pán poslanec Korček, faktická poznámka.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja len k tomuto návrhu

pána poslanca Petroviča by som dal do pozornosti § 666

Občianskeho zákona, ktorý hovorí, že nájomca je oprávnený

dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak.

     Čiže my keď by sme aj vylúčili toto čo Vy, pán

poslanec, navrhujete, tak my by sme vlastne umožnili dať do

podnájmu tomu nájomcovi ten predmet nájmu. Čiže ak Vy

chcete spraviť to čo chcete, tak v tých zmluvách musí byť

explicitne napísané, že nemôže dať predmet nájmu do

ďalšieho podnájmu a nedá sa to upraviť len obyčajným

vypustením tohto zmluvného článku. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.
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Takže, prosím ideme sa opätovne prezentovať a hlasovať

o pôvodnom návrhu tak, ako bol na zastupiteľstvo

predložený.

Nech sa páči, návrhová komisia, návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. G a l a m b o š

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e

výber a uzatvorenie predloženej nájomnej zmluvy

s najvhodnejším navrhovateľom spoločnosťou ASFAPRA, s.r.o.,

so sídlom Stará Vajnorská 15, Bratislava, IČO: 50 518 313

; na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na

predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej

zmluvy na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č.

17090/3, o výmere 2085 m5, vyznačenej v priloženej mape,

v k. ú. Nové Mesto, zapísanom na LV č. 2382

; na dobru určitú 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej

zmluvy

; za nájomné vo výške   4,99 EUR/m2/rok

     spolu vo výške  10 404,15 EUR/rok

; za nasledovných podmienok:

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom

zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude
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v uvedenej lehote nájomcom podpísaná, uznesenie stráca

platnosť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./     21 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                13 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          8.

Ďalším bodom je bod č. 23.

BOD 23:

Návrh na schválenie dohody o budúcom postúpení práv

a povinností zo Zmluvy o nájme č. 53/OD/2004 zo dňa 29. 09.

2004 v znení jej dodatkov z terajšieho nájomcu KAMEL, spol.

s r.o., ako vlastníka reštauračného zariadenia ATOL na

Kuchajde, na budúceho nájomcu spoločnosť MIG REAL, s.r.o.,

ako budúceho vlastníka reštauračného zariadenia

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Otváram diskusiu, nech sa páči.

Do diskusie je prihlásený pán poslanec Petrovič.
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Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne za slovo. Ja za náš klub chcem vyjadriť

jednoznačne zámer nehlasovať za toto rozhodnutie, pretože

sa domnievame, že nájomné, ktoré je v tej zmluve, je

hanebne nízke. Je v rozpore s bežnými cenami, ktoré sa dnes

na Kuchajde bežne účtujú.

Myslíme si a domnievam sa, že je treba minimálne

otvoriť rokovanie mestskej časti zrejme aj za účasti

poslaneckých klubov s tým novým nájomcom a rokovať s ním

o tom, aby bola uzavretá nová štandardná zmluva za

podmienok, ktoré sú bežné na Kuchajde.

Takže za nás musím povedať, že rozhodne som proti, aby

sme to v tejto forme schválili.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pravdou je, že na jednej strane súčasný

nájomca je dlžný peniaze, ak sa nemýlim okolo 17 tisíc EUR,

čo nový nájomca by jednoducho prevzal. Na druhej strane

pravdou je, že v tejto chvíli je tam myslím že na m2

v starej mene 250 korún, čo je výrazne nižší ako je

aktuálny cenový výmer.

Takže ja som za to v tejto chvíli, tento materiál

neschváliť a diskutovať s budúcim potenciálnym nájomcom

a vlastníkom reštaurácie o nejakej zmysluplnej dohode,

ktorá na jednej strane umožní túto reštauráciu prevziať. Na

strane druhej nebude tak nízke to nájomné, ako je

v súčasnosti v zmluve nastavené.

Pani poslankyňa Šebejová.
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Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Ja by som sa chcela spýtať, za aké obdobie vznikol

tento dlh 17 tisíc EUR?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Za 2 roky.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Štyri roky ja som nepočula, že by nám niekto niečo na

Kuchajde dlžil. My sme to nijakým spôsobom neriešili.

Nerozumiem tomu, že ako môžu vzniknúť takéto dlhy, nevieme

o nich a neriešime ich. Má ich vyriešiť niekto, kto tú

budovu ide kúpiť, to je pre mňa nepredstaviteľné.

Starosta Mgr. R. K u s ý  :

Viete, keď človek nepodniká, tak týmto veciam nemusí

celkom rozumieť.

Pán poslanec Vlačiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.:

     Ďakujem za slovo. Ja chcem iba nadviazať na Katku, že

tam v rámci tej zmluvy bola podmienka, že pokiaľ nezaplatia

to nájomné a sú upozornení, že nezaplatili a do ďalšieho

termínu splatnosti to neuhradia, tak sa môže táto zmluva

ukončiť.

Chcem sa len spýtať, prečo sa to neurobilo hneď po

prvom, treťom raze a trvalo to dva roky? Ako to je podľa

mňa dosť relevantná otázka, že sme sa dostali do stavu, že
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niečo má pokračovať do roku 2034 a že vznikol takýto

obrovský dlh na nájme. Prečo sa to neriešilo hneď?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     No, ja si nemyslím, že by to EKO-podnik ako správca

Kuchajdy neriešil hneď, a aj pán riaditeľ sa ozve. Len ten

objekt tam je.

     Viete to, že keď vypovieme nájomné, nájom, neznamená

to že by ten objekt tam nebol.

Ale pán riaditeľ odpovie komplexne, nech sa páči.

Riaditeľ EKO-podniku Ing. M o l n á r :

Dobrý deň. Ďakujem za slovo. My tento problém riešime

a riešime ho súdnou cestou. Len tak ako bolo poznamenané

naozaj v podstate ten objekt tam stojí. A či my vypovieme

zmluvu alebo nie, stále sa navyšuje nejaký dlh.

     Takže toto bola určitá forma na to, aby boli akékoľvek

pohľadávky vyplatené a bol by nový nájomca.

     Alebo teda budeme komunikovať, že bude nový nájomca

s novými podmienkami. To už beriem.

     Ale my to riešime súdnou cestou, viem to zdokumentovať

a poslať Vám tieto veci ako to prebiehalo, proste nie že to

stálo tam a tam. Proste niekoľko rokov je problém toho

nájomcu s prevádzkovaním.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Ďakujem pekne. Pani vedúca právneho oddelenia, Vy máte

informácie k tejto téme.

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia právneho,

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel

a správy pozemkov:

Dobrý deň. Predmetné pozemky sú zverené do správy

organizácie EKO-podnik. Tento pozemok bol prenajatý

spoločnosti KAMEL ešte dávnejšie, pričom miestne

zastupiteľstvo schválilo za tú danú konkrétnu cenu prenájom

pozemku pod stavbou, ktorá je podotýkam riadne

skolaudovaná, ako trvalá stavba, ani nie ako dočasná

stavba, čo, žiaľ, nevieme nejakým spôsobom ovplyvniť.

S tým, že by sa vypovedala nájomná zmluva z dôvodu že sa

neplatí, to v zásade nevyrieši stav a tak ako pán riaditeľ

povedal, dlh by narástol.

     V súčasnej dobe dlh je aký je. Keď si pozriete výpis

Listu vlastníctva spoločnosti KAMEL k reštaurácii zistíte,

že aj keby sme sa dostali exekúciou niekde ďalej, tak

konkrétna nehnuteľnosť je zaťažená dokonca dvomi záložnými

právami v prospech bánk. Čiže ani touto cestou sa asi

pravdepodobne nebude dať ísť, aby sme sa dostali

k vyplateniu dlhu.

Pán riaditeľ sa v podstate snažil využiť prosbu

spoločnosti KAMEL, ktorá zjavne tiež chcela nejakým

spôsobom vyriešiť svoju finančnú situáciu, a to tak, že by

nehnuteľnosť odkúpila iná spoločnosť, a táto na to aby

v podstate mohla vstúpiť do práv a povinností v zmysle
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terajšej nájomnej zmluvy, musela by vysporiadať dlh

a taktiež stať sa vlastníkom nehnuteľnosti.

     Materiál je postavený na tom, že toto je zmluva

o budúcej zmluve o postúpení práv a povinností. Čiže ten

potenciálny nový nájomca je ešte v nedohľadne, pričom

požiadavka potenciálneho nového nájomcu bola že teda áno,

chcel by reštauráciu, ale za tých podmienok za akých

momentálne nájomná zmluva uzatvorená je. Vo vzťahu

k terajšej nájomnej zmluve vypovedať ju v zásade nie je

problém, ale nerieši to situáciu.

Prosím, ak máte nejaké ďalšie otázky.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Čiže vás poprosím, dáme spraviť

znalecký posudok a urobíme stretnutie za účasti právneho

oddelenia a zástupcov jednotlivých poslaneckých klubov,

nech transparentne sa stretneme s novým budúcim

potenciálnym vlastníkom reštaurácie a za účasti

pochopiteľne aj súčasného vlastníka reštaurácie

a preberieme podmienky prechodu práv a povinností.

Pán poslanec Filipovič.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať, či by už

štandardne nemal byť v zmluvách nejaký depozit ten 3 – 6

mesačný, ktorý dnes je už úplne štandardný absolútne

v každých zmluvách medzi prenájimateľom a nájomcom. Ja to

tak mám tiež posledných 15 rokov čo podnikám.
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     Takže ja to akceptujem a myslím, že by to  mohli

akceptovať aj ostatní.

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia:

Ono je to bežný štandard vo všetkých nových nájomných

zmluvách.

     Toto je nájomná zmluva z roku 2004, a okrem toho ešte

nájomná zmluva EKO-podniku. Čiže vo všetkých nových, takýto

štandard je, samozrejme.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Mašátová.

Poslankyňa Mgr. M. Mašátová Haliaková:

Ja som chcela tak na okraj, že keď som začula teraz aj

tú sumu, keď som si uvedomila v porovnaní s tým čo pán

Filipovič predtým prerátal tú JAMU na zhruba 25 EUR/m2

a týchto 8, tak zase podporím to čo bolo vypovedané, že ten

znalec by bol asi na mieste, kedy by sa nestrieľalo od buka

do buka. Lebo ten priestor na Kuchajde je minimálne tak

atraktívny ako JAMA a tá suma je neporovnateľná. Len toľko.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Je to z roku 2004.

Pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:
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Keď je to z roku 2004, má to byť roku 2034. Tak o to

je to pre nás väčší dôvod akože s touto zmluvou tak ako je

nepracovať a riešiť ju iným spôsobom.

A tá spoločnosť KAMEL, ja neviem akú má ona finančnú

situáciu, lebo naposledy zverejnila účtovnú závierku v roku

2014. Takže, keď by bola taká dobrá a predložila nám

účtovné závierky, lebo si neplní ani tú základnú povinnosť

ktorú má informačnú, takže my sa o nej nevieme nič

dozvedieť.

A ešte som sa chcela spýtať Roba (Ing. Molnára). Robo,

prosím Vás, to je tá spoločnosť, ktorá tam niečo

dostavovala na tejto budove?

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia:

Ona vlastní tú budovu. My prenajímame iba pozemky.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

A my sme im vlastne povoľovali tú rekonštrukciu alebo

tú dostavbu čo tam robili? Ale nie teraz, to je tá budova,

ktorá je pri čínskej reštaurácii?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa, Vy ste inde.

Pán poslanec Filipovič.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Nie som inde, som na Kuchajde.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

No, viete, riešime tu inú reštauráciu, než máte na

mysli. Že ste inde. Vieme kde ste.

Pán poslanec Filipovič, nech sa páči.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Tým, že vlastne nikto z nás nekontroluje všetky tie

zmluvy, chcem sa spýtať: Keď je to na 10 rokov, či tam

dávame  aj nejaký schodok, infláciu do týchto zmlúv, ktorá

býva každý rok dajme tomu 3,5 – 7,0 %? Teda, či sa to

navyšuje?

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia:

Pri uzatváraní zmlúv, áno, máme to uvedené v zásadách

prenajímania, že sa môže zvýšiť nájomné o infláciu v danom

roku.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Mrva, faktická poznámka.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Keď preverujeme tie firmy, ja sa chcem spýtať, či

mestská časť Nové Mesto preveruje s akými firmami my

uzatvárame nájomné alebo iné vzťahy aj vzhľadom na to, že

to môže poškodiť potom meno samotnej mestskej časti Nové

Mesto, alebo aj nejakú finančnú stratu? Ďakujem.
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Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia:

Samozrejme, závisí to od výšky nájomného. Existuje

taký register verejného sektora, čiže podľa toho v podstate

sa nejakým spôsobom dajú preveriť spoločnosti. V ostatných

prípadoch sa takáto situácia nemôže stať. V tomto prípade

nastalo to, že vlastník pozemku je mestská časť, avšak

vlastníkom nehnuteľností, žiaľ v danom čase povolenej do

trvalého užívania napriek nájomnému vzťahu iba na dočasnú

dobu, sa stala táto situácia. Pri iných prípadoch sa to

nemôže stáť. Normálne štandardne vypovieme nájomnú zmluvu,

a dovidenia.

     Ale tuná keď vypoviete, zostáva stavba, ona neodíde,

nemôžete si ju zobrať so sebou. V iných prípadoch, nemáme,

nepovoľujeme výstavby na našich pozemkoch len tak.

V súčasnej situácii sú to dočasné stavby, ktoré sa dajú

odstrániť a dá sa s tým pracovať. S touto konkrétnou, sa

žiaľ, pracovať nedá. Je to skolaudované ako trvalá stavba.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Ja sa ospravedlňujem, že som nevedela o ktorú budovu

ide. Pôvodná zmluva tu hovorí o nejakom inflačnom náraste,

dokonca o prepočítavaní na EUR. Tie dodatky, neviem, ja som

ich tam nenašla. Dostali sme aj tie dodatky? Také, ktoré

hovoria o nejakom finančnom vyrovnaní? Tuná nejaké sú, ale;
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Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia:

Je tam dodatok 1 a dodatok 2. Nie je to zmluva

mestskej časti, je to zmluva EKO-podniku, ja som

pripravovala súčasne materiál. A viacej dodatkov tam  nie

je.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán riaditeľ, prosím, poďte na mikrofón.

Ale mám pocit, že sme väčšinou v zhode, a prijať ten

návrh pána poslanca Petroviča.

     V tejto chvíli odmietnuť tento návrh a urobiť s nimi

opätovné stretnutie.

Pán riaditeľ Molnár.

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS:

Tam sú dodatky, ktoré boli vlastne k tejto zmluve

podpísané všetky. Tam sa jedná o čas a tá cena. Tieto by

ste mali mať priložené k týmto materiálom.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

     „Výška ročného nájomného vrátane inflačného nárastu

prepočítavaná na EUR“. To sme podpísovalí v dodatkoch, či

nie?
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Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia:

     Po prijatí EUR sa prepočítava automaticky pomerným

kurzom a uzatvorenie dodatkov nie je potrebné.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

„Vrátane inflačného nárastu“.

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS:

Toto preverím a dám Vám informáciu. Ďakujem.

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia:

     Inflačný nárast, predpokladám, že by musel byť novým

dodatkom a iné dodatky neexistujú.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

     Boli tieto dodatky podpísané s týmto dovetkom, že

platil alebo neplatil? To by som chcela k tomu informáciu.

Akokoľvek sa budeme s niekým stretávať, chcem vidieť jeho

účtovné závierky.

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS:

Ja Vám to pošlem aj čo sa týka vlastne reálne ako

účtujeme nájomné a všetky tieto informácie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Chce ešte niekto do diskusie prispieť? (Nie.)

Diskusiu uzatváram.

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. G a l m b o š

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e

                            I.

dohodu o budúcom postúpení práv a povinností zo Zmluvy

o nájme č. 53/OD/2004 zo dňa 29. 09. 2004 v znení jej

dodatkov č. 1 zo dňa 13. 04. 2006 a č. 2 zo dňa 13. 06.

2006

z terajšieho nájomcu KAMEL, s.r.o., so sídlo: Junácka 6,

831 04 Bratislava, IČO: 35 896 531 ako vlastník

reštauračného zariadenia Atol Kuchajda so súpisným č. 12441

v k. ú. Nové Mesto vedenom na LV č. 5130,

na budúceho nájomcu spoločnosť MIG REAL, s.r.o., so sídlom:

ul. 29. augusta, 811 08 Bratislava, IČO: 36 789 933, ako

budúceho vlastníka reštauračného zariadenia Atol Kuchajda

; za rovnakých podmienok ako boli uvedené v Zmluve o nájme

č. 53/OD/2004 zo dňa 29. 09. 2004 v znení jej dodatkov č. 1

zo dňa 13. 04. 2006 a č. 2 zo dňa 13. 06. 2006;

      ďalej ako je uvedené v materiáli:

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9

písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov, nakoľko reštauračné zariadenie Atol

Kuchajde je riadne skolaudované a je umiestnené na  .

časti pozemku parc. registra „C“ č. 151213/1  .  na novo

vytvorenom pozemku parc. registra „C“ č.  15123/2014, ktorý

vznikol odčlenením z pozemku parc. č. 15123/1 a  .  na
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časti pozemku parc. registra „C“ č. 15121/1, ktoré sú vo

vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy zverené do správy

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ďalej zverené do

správy príspevkovej organizácie mestskej časti EKO – podnik

verejnoprospešných služieb, pričom v prípade ak reštauračné

zariadenie Atol Kuchajde bude v budúcnosti vo výlučnom

vlastníctve spoločnosti MIG REAL, s.r.o., táto spoločnosť

bude nástupcom spoločnosti KAMEL, s.r.o.

; za nasledovných podmienok (ďalej podľa predtlače)

- dohoda o budúcom postúpení práv a povinností zo Zmluvy

o nájme č. 53/OD/2004 zo dňa 29.09. 2004 v znení jej

dodatkov č. 1 zo dňa 13. 04. 2006 a č. 2 zo dňa 13.

06. 2006 bude zo strany terajšieho nájomcu, ako aj

budúceho nájomcu podpísaná v lehote do 30 dní odo dňa

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve

/v prípade nedodržania tejto lehoty toto uznesenie

stratí platnosť/, a to s nasledovnými podmienkami

v nej uvedenými:

. realizačnú dohodu o postúpení práv a povinností zo

Zmluva o nájme č. 53/OD/2004 zo dňa 29. 09. 2004 v znení

jej dodatkov č. 1 zo dňa 13. 04. 2006 a č. 2 zo dňa 13.

06. 2006 bude možné podpísať len v prípade predložením

nasledovných dokladov:

- predložením výpisu z LV, z ktorého bude zrejmé, že

spoločnosť MIG REAL, s.r.o. sa stala výlučným

vlastníkom  stavby reštauračného zariadenia Atol

Kuchajda so súpisným č. 12441 v k. ú. Nové Mesto zo

strany spoločnosti MIG REAL, s.r.o.
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- predložením potvrdenia o vysporiadaní všetkých

záväzkov voči príspevkovej organizácii mestskej časti

EKO – podnik verejnoprospešných služieb zo strany

spoločnosti KAMEL, s.r.o. ku dňu podpísania

realizačnej dohody o postúpení práv a povinností zo

Zmluvy o nájme č. 53/OD/2004 zo dňa 29. 09. 2004

v znení jej dodatkov č. 1 zo dňa 13. 04. 2006 a č. 2

zo dňa 13. 06. 2006

. realizačná dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy

o nájme č. 53/OD/2004 zo dňa 29. 09. 2004 v znení jej

dodatkov č. 1 zo dňa 13. 04. 2006 a č. 2 zo dňa 16. 06.

2006, po splnení oboch uvedených podmienok predložením

dokladov, bude podpísaná zo strany terajšieho nájomcu, ako

aj budúceho nájomcu najneskôr v lehote do 28. 06. 2019 /v

prípade nedodržania tejto lehoty dohoda o budúcom postúpení

práv a povinností zo Zmluvy o nájme č. 53/OD/2004 zo dňa

29. 09. 2004 v znení je dodatkov č. 1 zo dňa 13. 04. 2006

a č. 2 zo dňa 13. 06. 2006 zanikne – rozväzovacia

podmienka/.

                       II.

Splnomocňuje riaditeľa príspevkovej organizácie mestskej

časti EKO-podnik verejnoprospešných služieb k podpisu

realizačnej dohody o postúpení práv a povinností zo Zmluvy

o nájme č. 53/OD/2004 zo dňa 29. 09. 2004 v znení jej

dodatkov č. 1 zo dňa 13. 04. 2006 a č. 2 zo dňa 13. 06.

2006; po splnení podmienok predloženia nasledovných

dokladov:
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- predložením výpisu z LV, z ktorého bude zrejmé že

spoločnosť MIG REAL, s.r.o. sa stala výlučným

vlastníkom stavby reštauračného zariadenia Atol

Kuchajda so súpisným číslom 12441 v k. ú. Nové Mesto

zo strany spoločnosti MIG REAL, s.r.o.

- predložením potvrdenia o vysporiadaní všetkých

záväzkov voči príspevkovej organizácii mestskej časti

EKO-podnik verejnoprospešných služieb zo strany

spoločnosti KAMEL, s.r.o. ku dňu podpísania

realizačnej dohody o postúpení práv a povinností

z o Zmluvy o nájme č. 53/OD/2004 zo dňa 29. 09. 2004

v znení jej dodatkov č. 1 zo dňa 13. 04. 2006 a č. 2

zo dňa 13. 06. 2006.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./      20 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  3 poslanci

Proti:              10

Zdržal sa:           7.

Ďakujem pekne.

Prechádzame na ďalší bod, bod č. 24.

BOD 24:
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Návrh na započítanie preplatku na nájomnom.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, bez úvodného slova, materiál ste dostali.

Otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

     Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. G a l a m b o š

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

návrh započítania preplatku na nájomnom spoločnosti

Bratislavská teplárenská, a.s., sídlo:  Turbínova, 829 05

Bratislava, IČO: 35 823 542 nasledovne:

1. z titulu Nájomnej zmluvy č. 350/96 zo dňa 20. 06. 1996

v znení dodatku č. 1 zo dňa 06. 12. 2000, dodatku č. 2

zo dňa 18. 08. 2003 a dodatku č. 3 zo dňa 20. 11. 2006

uzatvorenej s mestskou častou Bratislava – Nové Mesto

na budúce splatné nájomné (štvrťročné nájomné je

zmluvne dohodnuté v sume 287,00 EUR s lehotou

splatnosti do 5. dňa druhého mesiaca v príslušnom

štvrťroku); a to až do úplného spotrebovania preplatku

v celkovej sume 3 114,36 EUR;

ďalej podľa predtlače:

2. z titulu Nájomnej zmluvy č. 341/96 zo dňa 20. 06. 1996

v znení dodatku č. 1 zo dňa 06. 12. 2000, dodatku č. 2
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zo dňa 18. 08. 2003 a dodatku č. 3 zo dňa 20. 11. 2006

uzatvorenej s mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto

na budúce splatné nájomné (štvrťročné nájomné je

zmluvne dohodnuté v sume 327,00 EUR s lehotou

splatnosti do 5. dňa druhého mesiaca v príslušnom

štvrťroku); a to až do úplného spotrebovania preplatku

v celkovej sume 2 423,65 EUR

3. z titulu Nájomnej zmluvy č. 352/96 zo dňa 20. 06. 1996

v znení dodatku č. 1 zo dňa 06. 12. 2000, dodatku č. 2

zo dňa 18. 08. 2003 a dodatku č. 3 zo dňa 20. 11. 2006

uzatvorenej s mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto

na budúce splatné nájomné (štvrťročné nájomné je

zmluvne dohodnuté v sume 305,00 EUR s lehotou

splatnosti do 5. dňa druhého mesiaca v príslušnom

štvrťroku), a to až do úplného spotrebovania preplatku

v celkovej sume 9 051,05 EUR.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, prezentujme sa.

/Prezentácia./         16 poslancov.

Nech sa páči hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Ďakujem pekne.

Za:                    16 poslancov.

Proti:                  0

Zdržal sa:              0
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BOD 25:

Stavebná uzávera v lokalite riešenej Územným plánom zóny Na

Revíne

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, bez úvodného slova.

Myslím, že aj bez diskusie. Myslím, že to je to čo

všetci chceme.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. G a l a m b o š

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto po prerokovaní materiálu

1. s c h v a ľ u j e

Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite

riešenej Územným plánom zóny Na Revíne

2. ž i a d a

starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

o zabezpečenie vyhlásenia stavebnej uzávery v lokalite

riešenej Územným plánom zóny Na Revíne a o obstaranie

„Projektovej dokumentácie pre územné konanie

o stavebnej uzávere“.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.
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/Prezentácia./        17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                   17 poslancov.

Proti:                 0

Zdržal sa:             0.

BOD 26:

Stavebná uzávera v lokalite riešenej Územným plánom zóny

Vlárska

Starosta Mgr. R. K u s ý :

      Ak dovolíte, bez úvodného slova a bez diskusie. Vec

je jasná.

Prosím návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. G a l a m b o š

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto po prerokovaní materiálu

1. s c h v a ľ u j e

Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite

riešenej Územným plánom zóny Vlárska

2. ž i a d a

starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

o zabezpečenie vyhlásenia stavebnej uzávery

v lokalite riešenej Územným plánom zóny Vlárska
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a o obstaranie „Projektovej dokumentácie pre územné

konanie o stavebnej uzávere.“

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./       17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

     Za:                  16 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0.

BOD 27:

Návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto aj so

schválenými zapracovanými pripomienkami z rokovania

Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, otváram diskusiu.

Do diskusie nikto nie je prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. G a l a m b o š
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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 3 Rokovacieho poriadku mestskej časti Bratislava

– Nové Mesto;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./       16 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  16 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0

BOD 28:

Návrh Zásad odmeňovania poslancov  Miestneho zastupiteľstva

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č:

     Pán starosta, ako predkladateľ na základe dohody

poslaneckých klubov  s ť a h u j e m  tento materiál

z rokovania.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rozumiem.
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Takže môžeme prejsť na ďalší bod, bod č. 29.

BOD 29:

Návrh na zmenu názvu komisie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu.

     Pán poslanec Vlačiky, nech sa páči.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.:

Ďakujem za slovo. Mám tu návrh na doplnenie

navrhnutého uznesenia:

To čo tam je uvedené, by bol bod a).

A navrhujem doplniť bod b).

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto schvaľuje zmenu názvu komisie pre Snežienku na nový

názov „Snežienku a Lanovku“.

     Je to na základe požiadavky riaditeľa EKO-podniku

dohodnuté, keďže Snežienka priamo súvisí s Lanovkou a aby

sme sa na tej komisii zaoberali aj problémami, ktoré sa

týkajú Lanovky. S tým, že prvé tohoročné stretnutie komisie

by bolo na budúci týždeň; ešte dohodneme presne termín.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Takže navrhujete doplniť uznesenie ešte o zmenu názvu

jednej komisie. Ďakujem pekne.

Ešte niekto?  Nie.
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Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia;

budeme najprv hlasovať o zmene návrhu, ktorý predložil pán

poslanec Vlačiky.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č

Ďakujem pekne za slovo. Takže najprv ideme hlasovať

o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Vlačikyho, ktorý znie:

doplniť navrhnuté uznesenie o bod b) v znení:

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     schvaľuje

zmenu názvu Komisie pre Snežienku na nový názov v znení

„Komisie pre Snežienku a Lanovku“.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./      19 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 18 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Nehlasoval:          1.

Teraz ideme hlasovať o celkovom návrhu.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č

Návrh uznesenia.
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e   zmenu názvu

a) Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas,

informačné systémy a medzinárodné vzťahy na nový

názov:

„Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas

a medzinárodné vzťahy“

b) Komisie pre Snežienku na nový názov „Komisia pre

Snežienku a Lanovku“.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./       20 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  20 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0.

Dámy a páni, vyhlasujem prestávku.

Stretneme sa o 13,30 hod. Stačí? Ďakujem pekne.

/Prestávka./

BOD 30:
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R ô z n e

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Mám tu návrh na

voľbu posledného člena Miestnej rady, ktoré miesto ešte nie

je obsadené. A dovolím si týmto touto cestou navrhnúť

zvolenie pani poslankyne Kataríny Šebejovej za člena

Miestnej rady.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Má ešte niekto v rámci rôzneho?

Pán poslanec Vlačiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.:

Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, keďže

máme vymenovaných dvoch vicestarostov; by ma zaujímalo,

ktorý z ich je ten prvý a druhý? Ešte to nebolo

odkomunikované. Zvyčajne býva prvý primátor, prvý

vicestarosta, tak ma zaujímalo ktorý z pánov je prvý, aby

som mohol poblahoželať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prvým je pán poslanec Winkler, takže môžete

blahoželať.
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Pani poslankyňa Mašátová.

Poslankyňa Mgr. M. Mašatová Haliaková:

     Ja som len chcela poprosiť za Hlas Nového Mesta

kolegov poslancov, že by som bola veľmi rada, určite aj

o ostatní členovia Redakčnej rady, aj s pani Škutkovou,

keby trošku možno aktívnejšie ste začali pristupovať

k nejakej vašej iniciatíve, k vaším príspevkom. A nemyslím

len v tom zmysle, že toto som ja urobil, tak teraz som

pekný pri nejakej podarenej veci, ale možno niekedy aj

kritické veci. Možno aj bezprostredne po každom

zastupiteľstve povedať svoje pocity čo bolo dobré, čo

prešlo, čo neprešlo, ako si to ten človek predstavoval.

Prípadne možno aj nejaké úplne iné témy ak sa v nich cítite

doma a máte pocit že by to mohlo byť obohatením Hlasu

Nového Mesta.

     Tak ja budem veľmi vďačná, ak si na to niekedy tak raz

za čas, možno každý raz za rok, dvakrát za rok niečo také

by  našiel, že by bol prispievateľom do Hlasu Nového Mesta.

     A prípadne aj nejaké témy, ktoré sú komunikované aj

teraz a cítite sa k tomu byť fundovaní, a viete čo k tomu

povedať, možno aj pripraviť článok do Hlasu Nového Mesta,

tak sa prihláste, že chcete k tomu ešte niečo dodať, aby

sme to mali také pestrejšie trochu. Aby to nebolo len, že

všetko bude na pani Škutkovej, prípadne na tlačovom

oddelení, ale aby aj  my naozaj k tomu prispievali ako tí,

čo napokon plnia to dianie v našej mestskej časti. Ďakujem.

Starosta Mgr. T. K u s ý :
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Ďakujem pekne.

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som sa chcel

vyjadriť k návrhu kolegu Petroviča. Katku Šebejovú si veľmi

vážim ako poslankyňu. Myslím si, že je prínosom pre toto

zastupiteľstvo aj v tomto volebnom období a taktiež bola

prínosom aj predchádzajúce volebné obdobie. Ale chcem sa

vyjadriť sám za seba:

Katka (Ing. Šebejová), prepáč, nebudem sa môcť

podporiť a poviem aj dôvod. Ja nezúčastňoval som sa ako

obyčajný bežný poslanec žiadnych koaličných rokovaní, resp.

rokovaní politických klubov a ďalších nezaradených

poslancov. Ja som dostal takú informáciu, že bola dohoda na

obsadení Miestnej    rady v pomere dva, dva, dva, čiže pre

každý posledný klub dva miesta plus dve miesta boli

rezervované (keď by som to tak mohol povedať) pre

vicestarostov, ktorí majú obligatórne zo zákona o obecnom

zriadení pozíciu v Miestnej rade.

Keďže boli menovaní takí vicestarostovia akí boli,

teda že jeden z nich už bol predtým zvolený aj ako riadny

člen rady a neskôr bol menovaný ako vicestarosta, myslím

si, že toto jedno uvoľnené alebo miesto, ktoré je ešte

dosiaľ v Miestnej rade neobsadené, by malo byť znova

predmetom nejakých politických rokovaní konštituovaných

poslaneckých klubov a nezaradených poslancov. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Ďakujem pekne.

Pán poslanec Štamberský.

Poslanec R. Š t a m b e r s k ý :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Chcem povedať, že vo

všetkom súhlasím s pánom poslancom Korčekom. Za nás; za mňa

a za pána poslanca Balgu chcem povedať jedno, že sme dvaja

nezaradení poslanci, a podľa môjho názoru si myslím, že

máme právo na člena v Miestnej rade. A súhlasím s tým, že

by sme to mali ďalej prerokovávať. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Filipovič, s faktickou poznámkou.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Takisto si myslím, že mali by sme sa k tomu stretnúť

jednak ako klub a jednak ako kolegovia. Nie takto narýchlo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Vlačiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.:

Ďakujem. Ja ešte k inej téme by som chcel.

Čo sa týka dvoch stavebných uzáver, ktoré sme práve

schválili, a ja dlhodobo presadzujem, aby sa začalo

pracovať na Územnom pláne zóny Krahulčia, ktorý sa nachádza

v Územnom pláne hlavného mesta ako lokalita určená na to,
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že tam máme obstarávať Územný plán zóny. Teda od roku 2015

máme to v rozpočte každý rok a malo sa už začať na tom

pracovať, do dnešného dňa sme sa nedostali k tomu, že by

tam niečo prebehlo, že by tam nebodaj sme vyhlásili návrh

na vyhlásenie uzávery. Namiesto toho sme teraz schválili

dve stavebné uzávery v oblastiach, ktoré nie sú uvedené na

spracovanie územného plánu zóny.

Takže ideme nad rámec niečoho, i keď chceme toto na

meste riešiť. Nie som, samozrejme, proti tým stavebným

uzáverám, len hovorím, že je tam obrovský nepomer, že ako

sa dá obchádzať s tou Krahulčou, a teraz niečo rýchlo,

rýchlo na tých Kramároch musíme riešiť. Vravím, nie som

proti.

Ale bol by som veľmi rád, keď som sa tu bavil s pánmi

vicestarostami pred zastupiteľstvom, aby sa Územný plán

zóny Krahulčia dostal do tohto istého režimu. Na najbližšie

zastupiteľstvo aby sme mali k tomu spracovaný materiál,

a aby sa aj tam vyhlásila stavebná uzávera, a aby sa aj

reálne začalo pracovať aj na tomto územnom pláne zóny.

Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán vicestarosta Vaškovič.

Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č :

Ďakujem za slovo. Pán kolega Martin (Mgr. Vlačiky) my

sme sa ráno rozprávali o tejto problematike. A tieto dva

územné plány o ktorých sme prijali zámer vyhlásiť stavebné

uzávery na Kramároch sme odsúhlasili z toho dôvodu, že pre
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tieto dva  územné plány už prebehli prípravné práce, bol

vybraný zhotoviteľ, sú tam pripravené zmluvy o dielo. A ako

som už ráno Ti povedal, prioritou pre mňa a Miestny úrad,

hovoril som aj s pani arch. Závodnou, budeme považovať

územný plán zóny Krahulčia.

     Vo štvrtok máme stretnutie na túto tému a po

spracovaní a výbere spracovateľa, zabezpečení prípravných

prác, istotne  pripravíme do miestneho zastupiteľstva aj

návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery v tejto lokalite.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Taktiež dovoľte, aby

som sa pripojil k tejto diskusii. Minulé volebné obdobie

s kolegom L. Gašpierikom sme podávali návrh uznesenia,

ktorý bol podporený miestnom zastupiteľstvom, aby sa začali

aspoň prípravné práce na obstarávaní územného plánu na

Kramároch v lokalite zdravotníckych zariadení nakoľko

vieme, že je tam intenzívny záujem o stavebnú činnosť

hlavne na pozemkoch, ktoré boli v minulom období predané

samotným zdravotníckym zariadeniam v prospech rôznych

investorov.

Videl som vo zverejnenom návrhu rozpočtu, že nie je

obstaranie takého územného plánu plánované v tomto návrhu.

Upozornili ma na to aj občania, obyvatelia Kramárov, takže

ja by som Vás, pán starosta, poprosil, aby sme tam spravili

aspoň nejakú kolónku a nejakú drobnú čiastku dali na
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prípravné práce, a aby sme teda začali robiť na tomto.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Môžem k tejto veci povedať, že sme rokovali

s Ministerstvom zdravotníctva práve na túto tému, pretože

chcem upozorniť, že na jednej strane chápem, chceme

obmedziť  developerov, na strane druhej my tam máme reálne

fungujúce zdravotnícke zriadenia, ktoré majú určité

predstavy o dobudovaní konkrétnych budov, resp.

o vybudovaní nových.  Takže musíme sa dohodnúť

s ministerstvom, aby sme išli v tejto veci určite v zhode.

Ministerstvo chápe naše predstavy, akceptuje ich, ale

zároveň nechce byť obmedzené, pretože v prípade Detskej

fakultnej nemocnice tam je záujem vybudovať novú budovu.

V prípade štátnej nemocnici ako viete tam prebiehajú

v tejto chvíli, aj sú naplánované, nejaké práce.

Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne.

     Ja by som sa chcel dotknúť témy, ktorú tu predniesol

pán poslanec Petrovič. Ja by som chcel požiadať, pokiaľ by

vedel stiahnuť ten svoj návrh, aby teda o tom nehlasoval.

Ja som sa k takejto informácii dostal dneska pred

chvíľočkou, pred 15 minútami, tu pred sociálnymi

zariadeniami, kde pán prvý vicestarosta Winkler povedal, že

sa dohodol s predsedom klubu pánom Petrovičom. Bola tam

taká živšia diskusia, kde naozaj bolo viacej poslancov,



184

3.zasadnutie MZ MČ B-NM 5. 3. 2019

a kde poslanci aj z ďalších klubov povedali, že to počuli

prvýkrát, že od pána vicestarostu ani na svojom klube

nepočuli.

My sme mali včera klub a tieto informácie sme nemali.

     Ja by som si dovolil požiadať, že pokiaľ sú takéto

zásadné materiály, ktoré sa týkajú Rokovacieho poriadku,

Odmeňovacieho poriadku; veď ja som rovnako poprosil pána

Petroviča ohľadom toho Odmeňovacieho poriadku, nech sa k

tomu stretnú všetci poslanci, nech to nie je návrh

poslaneckého klubu, ale nech je to zhora naprieč celým

poslaneckým zborom. Minulý piatok sme mali k tomuto

stretnutie.

     Keď sú takéto veci, zásadnejšieho charakteru alebo

orgánov, aby sme sa minimálne informovali, aby sme si to

prešli, možno nech sa urobí riadny materiál. Veď nech Katka

Šebejová prípadne pokiaľ tá zhoda bude, je vymenovaná, ale

nech sa to nerobí takto, v bode rôzne. Ale poviem ešte raz;

že sa to dozviem pred sociálnymi zariadeniami.

Ja za tento materiál nebudem hlasovať vôbec, ani za,

ani proti. Nebudem  sa zdržovať, nebudem za to vôbec

hlasovať. Normálne, ho ľudsky požiadam. Nech sa stretnú

tieto 3 kluby, nech sa to prejde v kľude, nech sa urobí

materiál. Tak ako bola voľba orgánov na tom minulom

zastupiteľstve, nech ide aj dovolenie tohto bodu.

     Vieme, že boli tam veľké problémy. Nechcem to tu takto

verejne pertraktovať. Čo sa týka vicestarostov, samozrejme

že to bola voľba Vás, pán starosta, ktorá potom ovplyvnila

aj kreovanie v Miestnej rade.
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Tak ako povedal JUDr. Korček, riešme to normálne,

proste štandardným materiálom. A prosím ho, pokiaľ vydrží 3

týždne, máme ďalšie riadne zastupiteľstvo, myslím, že nič

sa nestane a nech tam ide normálne štandardný bod. Ďakujem

pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Filipovič, s faktickou poznámkou.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Kolegovi Gašpierikovi by som odpovedal, že asi sa

pomýlil. On povedal, že „nášho klubu“, ale on nie je, pán

starosta, členom nášho klubu. A pokiaľ viem, nič sa na tom

nezmenilo, za posledných 30 sekúnd, tak asi ani nebude.

     A ďalšia vec; sú tu 3 kluby a dvaja nezaradení

poslanci. Len toľko.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ospravedlňujem sa.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mikuš, s faktickou poznámkou.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

     Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len morálne podporiť

podpredsedu nášho klubu nezávislých poslancov. Ako predseda
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tohto klubu, Liborko (Ing. Gašpierik) veľmi pekne si to

zhodnotil, ďakujem Ti za tvoju námahu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Vlačiky s faktickou poznámkou.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.:

     Ďakujem za slovo. Ja len chcem povedať, že minimálne

tí ľudia, ktorí sa zúčastňovali tých rokovaní, keď sme sa

bavili o tom, kto bude v akej komisii, atď., všetky tie

personálne veci, tak tí keď tvrdia o tom, že nevedeli tom,

že Katka Šebejová alebo resp. tí ľudia, ktorí sa nestanú

vicestarostami, by teda mali by byť potom členmi Miestnej

rady, tak akože keď teraz tvrdia že o tom nevedeli, je to

veľké prekvapenie, že to nekomunikovali do vnútra tých

svojich klubov. Je to záležitosť ich, vnútroklubová.

     Ale myslím si, že toto za nás bolo veľmi jasne

povedané; keby Katka nebola vymenovaná za vicestarostku,

rátame s tým, že sa stane členkou Miestnej rady. To sme

veľmi jasne nie raz povedali, bolo to v tej tabuľke. A

neviem ako sa to dá ešte vyjadriť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán vicestarosta Winkler.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

     Ďakujem pekne. Vrátim sa k tomu, čo ste hovorili, moji

predrečníci. Bolo viacero stretnutí, konštruktívnych, menej

konštruktívnych, a dohodli sme sa konkrétne o Miestnej

rade, že Miestna rada bude mať 8 členov. Ten pomer tam

vychádzal, aj máme rôzne množstvo tabuliek, ktoré som

posielal aj členom nášho klubu, kde to bolo rozdelené v

podstate  tri, dva, dva, ale povedali sme si, že zatiaľ

nominujeme dva, dva, dva, čiže 6 členov, a uvidíme, ktorí

sa stanú vicestarostami.

     Čiže my sme mali troch kandidátov: pán Richard

Mikulec, pán Peter Vaškovič a moja maličkosť.

     Klub pána Petroviča: pán Petrovič, pán Martin Vlačiky

a pani Katarína Šebejová.

A tretí klub: pán Libor Gašpierik a pán Vladimír

Mikuš.

     Áno, padla aj táto požiadavka, že chceli by ste mať aj

vy vicestarostu, že máte záujem, ale nepadlo konkrétne

meno; ak si dobre pamätám, ale opravte ma, nemusím si

pamätať všetko.

Čiže ja som za to, aby sme sa k tomuto ešte stretli.

A stretli sme sa k iným bodom, Odmeňovací poriadok máme

otvorený, nehovorím o rozpočte. O 2 týždne máme Miestnu

radu, aby sme na Miestnej rade sa dohodli, že ako to bude.

Pre mňa je to jasné, nebudem to teraz hovoriť, ale verím,

že sa dohodneme a že budeme všetci spokojní tak, ako sme sa

dohodli s komisiami.

Poprosil by som trošku tú formu urobiť inak, aby to

nebolo v rôznom; to súhlasím s kolegami. Takže asi toľko,

ďakujem pekne.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Korček s faktickou poznámkou.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo. Ja len Stanko (Ing. Winkler) Ťa

doplním. Máme tu 3 poslanecké kluby, nemôžeme sa tváriť že

len zástupcovia týchto troch poslaneckých klubov sú tu

a rozdelia si, tak povediac tak ľudovo, funkcie medzi

sebou.   Ale sú tu aj ďalší poslanci a taktiež zákon

o obecnom zriadení hovorí a predpokladá, že pri obsadzovaní

Obecnej rady alebo Miestnej rady v našom prípade, sa

prihliada na zloženie miestneho zastupiteľstva a máme tu aj

nezaradených poslancov, s ktorými by ste tiež určite mali

komunikovať. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne. Ja budem v prvom rade reagovať na to,

čo bolo a čo nebolo dohodnuté. Veľmi jasne bolo na

rokovaniach poslaneckých klubov hovorené presne to čo

hovoril Martin Vlačiky. To znamená, že sú tí kandidáti,

dokonca za nás boli jasne menovaní. Navyše sa potom na

poslednú chvíľu pred zastupiteľstvom dohodlo, že teda

poslanecký klub nezaradených poslancov vlastne nominoval
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tajomníka Miestnej rady, s ktorým sa vôbec nepočítalo

v pôvodnom návrhu. Takže tam už tiež nejakým spôsobom tiež

došlo k nejakým zmenám.

Mňa takisto prekvapilo, že sú tu poslanci, ktorí

neboli informovaní o týchto dohodách. A potom skutočne

poprosím predsedov a podpredsedov klubov, aby si zlepšili

komunikáciu s vlastnými členmi; to len na okraj.

A hovorím, v tej Miestnej rade, tam tá dohoda bola

veľmi jasná. Ale vzhľadom na to, že teda všetci nejakým

spôsobom  ma vyzývajú k tomu, aby som ten návrh stiahol,

tak ja ho teda s ť a h u j e m.

     A očakávam, že budeme veľmi konštruktívni a budeme

veľmi rýchlo diskutovať o tom, že kto bude tým posledným

členom Miestnej rady. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem.

S faktickou poznámkou pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Pán kolega, to

sú dve  rôzne veci. Keď niekto niečo povie, a keď sa

uzatvorí nejaká dohoda, tá dohoda môže byť ústna, tá dohoda

môže byť písomná. Ja opakujem, som bežný poslanec, ale bol

som informovaný o všetkých rokovaniach či už predsedom

nášho poslaneckého klubu alebo podpredsedom, ale nebol som

informovaný o takýchto záveroch.
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A odporúčam pre budúcnosť, ak budete niečo považovať

za dohodu, tak spravte si aspoň nejaký  zápis pre pamäť,

kde to podpíšu všetci zúčastnení a nemusíme sa tu potom

doťahovať. Ale určite sám za seba môžem povedať, že nebol

som takto informovaný. A verím a dôverujem predstaviteľom

nášho klubu. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pán kolega za odporúčanie. Určite sa ho budem

držať najmä na základe dnešnej skúsenosti. Doteraz som mal

pocit, že aj ústne dohody platia, tak ako boli dohodnuté.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

     Ďakujem. Ja si asi dnešok budem pamätať tým, že sa

rozhodovalo o mne ako o členovi Miestnej rady spolu so

stavebnými uzáverami.

A druhá vec je tá, že mňa vôbec nenapadlo, že na čo je

táto prestávka. Ja som tu sedela a diskutovala s pani

Moravcovou o Vernosti. Takže asi toľko.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

V rámci bodu rôzne už nemám nikoho prihláseného.

Prejdeme k bodu 31.

BOD 31:

Interpelácie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Vlačiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.:

Ďakujem pekne. Ja mám 2 interpelácie na Vás, pán

starosta.

     Prvá je vo veci vyznačenia vyhradených  parkovacích

miest pod ZŠ Jeséniova na Bellovej ulici, prečo ešte nie sú

vyznačené a kedy budú vyznačené?

     Tieto miesta vyhradené boli žiadané aj zo strany

školy, rodičov aj nás poslancov, aby tam rodičia detí mohli

ráno zaparkovať. A keď vozia deti do školy po obede, keď

deti berú zo školy, minulý rok sa investovalo do výmeny

povrchu chodníka, aj výmeny obrubníka, bol zošikmený, ale

parkovacie boxy neboli vyznačené, nepribudlo žiadne

vodorovné ani zvislé dopravné značenie.

Teda ma zaujíma dôvod, a nielen mňa, prečo to doteraz

nebolo urobené?

A dátum, dokedy to bude urobené, lebo záujem školy je,

ako som sa zúčastnil poslednej Rady školy rodičov teraz vo
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februári; u rodičov a poslancov záujem o to vyznačenie

naďalej pretrváva.

A druhá interpelácia sa týka predĺženia lehoty na

doloženie nájomnej zmluvy na bilboardy spoločnosti NUBIUM

s.r.o. na plote ZŠsMŠ Jeséniova o 180 dní zo strany nášho

stavebného úradu. Prečo tak bolo urobené?

     A nájomná zmluva na 6 ks bilboardov spoločnosti NUBIUM

s.r.o. platila do 30. 4. 2018, pričom bolo zo strany školy

a zastupiteľstva jasne deklarovaná, že takúto zmluvu

nehodláme ďalej predlžovať. Dňa 11. 4. 2018 bol stavebník

spoločnosti NUBIUM, s.r.o. vyzvaný tunajším stavebným

úradom       o preukázanie aktuálneho práva k pozemkom

s termínom do 31. 5. 2018. Stavebník do toho termínu

aktuálnu nájomnú zmluvu nepreukázal.

     Dňa 1. 6. 2018 stavebník požiadal tunajší stavebný

úrad o predlženie lehoty doloženia tej nájomnej zmluvy

o ďalších 180 dní, teda 6 mesiacov, nakoľko ešte nebolo

doriešené  predĺženie zmluvy, pričom stavebný úrad dobre

vedel, že ani zastupiteľstvo to neschvaľovalo, ani ZŠsMŠ

Jeséniova nájomnú zmluvu nepredlžili, to bolo od nich jasne

komunikované. Navyše škola dňa 25.5. 2018 podala na NUBIUM

s.r.o. žalobu na vypratanie nehnuteľností.

Pýtam sa teda, že prečo v tejto situácii bola lehota

predĺžená o ďalších 6 mesiacov?

A keď situácia bola úplne jasná zo strany organizácie

mestskej časti, tam hocikedy mohli potvrdiť, že nebola

a nebude, a teda že dali tu žalobu. A teda aj z tohto

dôvodu si myslím, že tie bilboardy  tam naďalej na čierno
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visia. Teraz máme prezidentskú reklamu, predtým sme mali

tam kandidátov komunálnych volieb. A teda zarába na tom

spoločnosť NUBIUM, s.r.o., hoci to má už tri štvrte roka na

čierno. A náš stavebný úrad dáva polročné lehoty na

doloženie niečoho čo dobre vie, že táto spoločnosť to

nemôže nikdy doložiť, a ani na zastupiteľstve, ani zo

strany základnej školy im to nepredĺžime. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Švecová

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.:

     Ďakujem. Vážený pán starosta, na základe podnetu

obyvateľov Ľudovej štvrte sa Vás pýtam nasledovné 3 otázky,

ktoré súvisia s rekonštrukciou parku na Ľudovom námestí.

Prvá; ako bude riešené uzamykanie búdy na separovaný

zber, aby nedochádzalo k jej devastácii, ako aj opätovnému

zahlcovaniu stavebným a iným odpadom, ktorý je navážaný

častokrát autami od neobyvateľov.

Na diskusiách s obyvateľmi dotknutej lokality  odzneli

možností, či už od uzamykania búdy, resp. akejsi svetelnej

fotopasce.

Druhá otázka je, kto je na Miestnom úrade tou

kontaktnou osobou ohľadom možných alebo prípadných

reklamácií, ktoré sa týkajú parku a stavieb v parku
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umiestnených, nakoľko fontána napríklad už začína hrdzavieť

a do búdy zateká.

A tretia, tiež k tejto téme, voľný pohyb psov v parku

bol v minulosti zakázaný a riešený tabuľkami, resp. nápismi

na chodníkoch, ktoré momentálne chýbajú. Kedy a akým

spôsobom bude pohyb psov v parku regulovaný v súčasnosti?

Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Timková.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ja by som sa chcela obrátiť na Vás, pán starosta. Mám

nejaké podnety od občanov, ale aj z Kramárov.

     Prvá; pozemok Jahodová. Neviem či ste zachytili, teraz

cez víkend sa objavili, ja som si to nafotila a môžem to

ukázať. Vznikli na Kramároch bilboardy,  kde ide o pozemok

Jahodová, ktorý bol ako bývalý pozemok Detskej fakultnej

nemocnice. Ide hlavne o to, že jeden bilboard je ako

vychádzajú sanitky. Ďalší bilboard sa objavil, že

parkovanie zadarmo ulica Jahodová, na parkovanie vjazd.

(Obrázky).

A ďalší bilboard je na strane Ministerstva školstva.

Toto je ten pozemok, ktorý asi všetci poznáte.

Bola o tom veľká aféra asi pred 4 - 5 rokmi. Ide

o trávnatý pozemok, kde určite nie je možnosť asi

parkovania.
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Preto sa len pýtam, či je pravdou, že či je to

záležitosť iba tohto víkendu? Kedy asi vznikli tie

bilboardy?

Len chcem sa spýtať, či vie mestská časť o tomto

zámere?

Či existuje nejaké stanovisko k tomuto investičnému

zámeru?

Či je vydané nejaké povolenie alebo rozhodnutie? A ak

nie, ako plánuje mestská časť tento problém riešiť?

Ide vlastne o pozemok, ktorý vlastní spoločnosť

„APRIL“ a je vlastne umiestnený v tomto zastavanom území

obce.

A ja som si aj zisťovala na stavebných úradoch alebo

aj u právnikov, že asi ide o plošnú stavbu a tam musí byť

normálne vydané nejaké povolenie, že to nemôže byť len

takéto niečo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Mám za to, že určite nejaké povolenie je.

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.:

Dobre, ďalšia téma. Chcela by som sa spýtať – budova

Pošty na Kramároch. Ide o prestavbu, dostavbu a nadstavbu

objektov, veď každý poznáte Poštu na Kramároch. Navrhovateľ

je SLOVCOLOR, ale podľa mojich informácií stále táto stavba

nemá vydané stavebné povolenie.
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Preto som sa chcela spýtať, lebo všetci vieme, že

prestavba vo vnútri budovy prebieha a môže prebiehať takáto

prestavba budovy bez tohto stavebného povolenia?

     Ide o väčšie zásahy, keďže Pošta už bola aj presunutá.

     A prosím o prešetrenie alebo ak to nie je v poriadku,

ako plánuje mestská časť tento problém riešiť?

     A čo je ešte zvláštne, že už sú všade bilboardy, alebo

teda plagáty, že predaj bytov, nebytových priestorov

apartmánových. Takže je to zvláštne, keď nemajú stavebné

povolenie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Tu sa vyjadrím iba toľko, mám za to, že povolenie

majú. Ale viem, že určite v tom objekte bolo vydaných

viacero rozhodnutí, pretože myslím že to kúskovali

z nejakých príčin. Vieme tieto veci overiť.

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.:

Dobre, tak by som chcela iba poprosiť.

Ďalší, tretí bod je Územný plán zóny Limbová juh. To

by som nadviazala a chcem poďakovať pánovi poslancovi

Korčekovi, že som si prešla Správu o plnení uznesení

Miestneho zastupiteľstva, ktorú predkladal pán prednosta

Baník. A tiež som našla, že vlastne Územný plán Limbová

juh, ktorý bol predkladaný práve asi vami, pán poslanec,

10. 4. 2018, že ten Územný plán zóny Limbová juh, čo je
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teda Detská fakultná nemocnica, pozemok nemocnice, takže by

som sa tiež k tomu chcela akoby pripojiť, o prešetrenie.

A tu by som sa chcela spýtať, že z akého dôvodu

vypadol?

V podstate opakujem sa.

A posledná, riešenie podnetov od občanov.

     Tým, že som nová poslankyňa, chcela by som sa spýtať,

kde treba hlásiť podnety od občanov, ako je oprava

chodníkov, cesty, polámané strany. Takto dostávam akoby

fotky; kde to mám nahlásiť, alebo kto je za to zodpovedný?

     Zároveň sa chcem konkrétne spýtať na poslednú možnosť,

ak vás môžem poprosiť. Asi o tom viete, ide o dlhodobý

problém s rozpadnutým schodiskom na Stromovej 6. Je toto

schodisko v pláne investícií? A ak nie, prečo? Viem, že tam

asi nejaký problém je, ale že treba, ak by ste vedeli, nám

ho povedať. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý  :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som si dovolil

interpelovať pána riaditeľa Molnára vo veci bilboardov

a reklamných plôch v mestskej časti. Minulé volebné

obdobie, keď sme schvaľovali VZN, ktoré umožňuje aby mohol

pán riaditeľ, teda EKO-podnik prenajímať priamo rôzne

záležitosti, či sú to stánky, atď.
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     Navrhoval som aby reklamné plochy boli z tohto

všeobecne záväzného nariadenia vyčlenené, aby sme o nich

hlasovali tu na zastupiteľstve s predpokladom, že žiadny

poslanec takéto niečo nepodporí, aby sme potom tu

schvaľovali nájomné zmluvy pre reklamné plochy.

Ale chcem sa opýtať na to, v rámci svojej interpelácie

by som bol rád, pán riaditeľ, keby si pripravil materiál,

koľko máš zmlúv na reklamné plochy vrátane bilboardov, či

sú na dobu určitú alebo na neurčitú?

     V prípade, že sú na dobu určitú, kedy budú ukončené?

     A poprípade, že sú na dobu neurčitú, aká je tam

výpovedná lehota? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     S faktickou poznámkou pán poslanec Filipovič.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Ja len by som chcel doplniť k pani kolegyni Timkovej:

Keď sme sedeli s pánom Molnárom na klube, tak sme sa bavili

o tom, teda navrhol som tam, či by sme nemohli spraviť

niečo také, že

„výtlky&bnm.sk“ a že by to mala na starosti doprava. Pán

riaditeľ povedal, že on by to aj uvítal.

     Ale ide o to, či to dokážeme takto spraviť, aby

občania dávali nejaké podnety na to.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Mám za to, že sme takéto niečo mali pred 2 rokmi.

     Pán Tettinger, pozerám sa na Vás, riešili sme to pred

2 rokmi hromadne, ale to nevidím ako problém, jasne.

Pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

     Áno, k tomu o čom sa tu bavíme, čo sa týka nejakého

nahlasovania podnetov, občania majú k dispozícii odkaz pre

starostu už asi 6 rokov. Podnety občanov veľmi zodpovedne

vybavuje Jana Plevová, takže myslím si, že toto je ešte

stále cesta. Niekedy to trvá dlho, ale dostali sme tuším za

to aj nejakú cenu, ako zodpovedne sa Jana k tomu správa.

Okrem toho by určite bolo na mieste, aby mestská časť

spracovala nejaký návrh alebo nejaký materiál, analýzu toho

čo všetko kde treba investovať, napríklad aj do chodníka na

Višňovej, čo sme dnes videli. A zasa by sa dali proste tie

problémy buď obodovať alebo nejakým spôsobom tomu prideliť

priority, aby sme vedeli, že čo treba opraviť, kedy, ako

a za čo. Toto je na dlhšie.

Moje interpelácie sa týkajú pána starostu. Budem

chcieť na všetky písomnú odpoveď, takže ich tu iba

prečítam. A pokiaľ by tam bol nejaký problém, niektoré sa

týkajú škôl a škôlok, tak to upresním.

     Takže prvé je miesto pre invalidov na dvore Šancová.

     Poprosila by som vybaviť žiadosť pani Anny Markovej na

predĺženie platnosti parkovacieho miesta pre osobu so

sprievodcom. A snaží sa toto parkovacie miesto vybaviť

dlhšie, ale dostávam z mestskej časti odpoveď, že možné to

nie je, nakoľko bol zmenený zákon o cestných komunikáciách.
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A presne to prečítam; a vidíte aj obrázky toho, kde je to

umiestnené:

     Toto sú nové parkovacie miesta, ktoré Magistrát

povolil na Šancovej, z chodníka vystupujú invalidi rovno na

cestu.

     To mi príde ako ekonómovi úplne nezmyselné, ale dobré.

     A vo dvore nevieme povoliť toto parkovanie pre

invalidov, lebo sa  jedná o účelovú komunikáciu. A tieto

podľa novely cestného zákona z roku 2018 neboli mestskej

časti zverené do správy a z uvedeného dôvodu nie je mestská

časť oprávnená povolenie vydať.

A ja som sa stretla vlastne aj s iným názorom, že pre

mestskú časť sa nič nemení a že vlastne nejakú zmenu

komunikácie by sme museli schváliť my, alebo nejakú účelovú

komunikáciu by muselo schváliť zastupiteľstvo. Nechcem sa

tým zapodievať.

     Verím, že toto parkovacie miesto pre invalidov tam na

Šancovej, ktoré je vo vnútri, vo dvore, proste pani

Marková, ktorá má dve barle, je po viacerých operáciách,

bude mať. A pokiaľ budú žiadať aj iní o predĺženie

parkovacích miest, ktoré majú už povolené a za ktoré

platia, tak prosím, aby toto úrad pre nich ústretovo

riešil, pre našich občanov.

     Nemyslím si, že je možné mať parkovacie miesto

z ktorého sa vystupuje rovno na frekventovanú komunikáciu.

Nejde mi to do hlavy. To znamená, že ja chodník úplne

zavrhujem.
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Druhý predmet mojej interpelácie sa týka práve tej

správy o činnosti škôl a školských zariadení. Ja to ešte

doformulujem, ale tam by som chcela naozaj do každej správy

doplniť investície školy a škôlky, z ich prostriedkov a z

prostriedkov mestskej časti. Ale tie by boli členené na

vlastné a cudzie zdroje, potom vlastne ešte investície

alebo teda financie by boli členené a bežné a kapitálové

výdavky.

     A to by som chcela doplniť o tieto aktuálne správy,

aby sme mali nejaký východiskový stav, ako to bolo vlani. A

potom, aby sme si to vedeli porovnať s tým ako sa to

zmenilo za tie 4 roky, keď sa tomu budeme venovať.

Tretí predmet mojej interpelácie je VERNOSŤ.

     K tomu, čo sme dostali, sa nebudem vyjadrovať. Je tam,

že Mestská časť investovala skoro už 100 tisíc EUR. Keď sme

my tam boli, bolo to strašne zlé postavené a nikto to

nekontroloval. A to je len o tom, že mestská časť si

zanedbala nejaké povinností, ktoré vyplývali aj z tých

zmlúv ako boli uzavreté. A nekontrolovala proste tam

povinné revízie, ani nič.

Takže ja som rada, že mestská časť takto podrobne

vyčíslila, ale proste len sama sebe povedala, že čo ju to

stojí to, keď niečo zanedbáva.

Takže tam by bom bola za to, pán starosta, aby ste

boli tak láskavý a zvolali stretnutie poslancov jednak vo

priamo Vernosti, aby si ju mohli pozrieť, keďže údajne sú
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tam aj nejaké priestory vypratané. A následne by sme sa

stretli u Vás a proste hľadali nejaké riešenie.

     Ďalší predmet interpelácie je kontajner Sliezska,

Robotnícka. Zaujímalo by ma to, o čom sme tu hovorili pred

mesiacom.

A chcela by som ešte poprosiť, pán prednosta tu nie

je, ale kto to má na starosti zverejňovanie odmien

poslancov, niektorí poslanci tam proste chýbajú už aj za

rok 2019 v tom zozname. A myslím si, že niektoré čiastky

tam nie sú dobré uvedené. To znamená skontrolovať tento

zoznam, ktorý je zverejnený. Proste je to informácia,

o ktorú sa majú ľudia ktorí ju čítajú oprieť, a ktorá podľa

mňa nie je relevantná. Skontrolovať, kto tam chýba,

doplniť. Proste skontrolovať tie čiastky, či sú dobré za

rok 2019 a 2018.

A ďalší predmet mojej interpelácie opäť sa týka detí

a materských škôl.

     Tam by som bola rada, keby mestská časť dokázala možno

v spolupráci s Matrikou vypracovať materiál, aby sme

vedeli, koľko detí nás v materských školách v najbližších 3

rokoch čaká v jednotlivých ročníkoch. A najlepšie by to

bolo podľa jednotlivých materských škôl, keby sa tam

dokázalo zohľadniť bydlisko detí, aby sme sa vedeli

relevantne rozhodnúť či tieto investície, ktoré máme

vyčíslené v kapitálovom rozpočte, či všetky materské školy

potrebujú. Niektoré rozšírené na 25 detí, alebo či sa

zameriame na nové materské školy, kde vznikne 100 miest pre
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100 deti, aby sme sa mohli relevantne rozhodnúť. Nemáme

takýto materiál.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja mám na Vás 5

interpelácií, ale budem veľmi rýchly.

     Ja by som chcel pokiaľ by ste nás vedeli informovať

o aktuálnom stave týchto vecí:

     Jedna sa týka Konskej železnice. V minulom roku sme

mali stretnutia s občanmi, kde sme chceli, poviem tak

ľudovo, rýchly život tomuto priestoru. Je 8 rokov

nevyužívaný okrem sobášnej miestnosti.

Tak pokiaľ by ste nám vedeli povedať, ako ďalej

s týmto priestorom, či so pripravené nejaké kroky k tomu,

aby sa naplnila funkčnosť a užitie pre verejnosť tohto

priestoru? To je prvá interpelácia.

Druhá interpelácia: V rámci stretnutia nášho klubu

s Vami a rovnako aj záverov Komisie pre Tržnicu sme Vás

požiadali, aby ste pripravili rokovanie s pánom primátorom

vo veci ďalšieho smerovania Tržnice a pohľadu  hlavného

mesta ako vlastníka tohto objektu. A následne aby sme

vedeli rozpracovávať tieto závery, či už v rámci komisie,

resp. následne predložením materiálu do zastupiteľstva.
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Takisto sme požiadali Vás ako aj ďalších

spoluvlastníkov tohto objektu, ktorí sú menšinoví, či už

mestská časť Rača, Vajnory, aj stretnutie s týmito

starostami, tam myslím že Váš vicestarosta na základe

rokovania na Mestskej rade povedal, že už s nimi predjednal

určitú formu spolupráce. Takže tam to bolo asi ľahšie.

     Ale požiadam Vás, primárne a prioritne je rokovať

s pánom primátorom, kde naozaj by mohli byť možno aj

mestskí poslanci, o čo by som Vás požiadal, tí ktorí budú

mať záujem byť na takomto stretnutí k tejto téme. Či už

prizvete nás z komisie, to je úplne na Vás. Naozaj sa

netlačím, ako tu povedal pán Galamboš, ale nech je to vaše

stretnutie s pánom primátorom.

Bol by som rád, pokiaľ by ste nás vedeli potom

informovať o pohľade hlavného mesta k tomuto objektu

Tržnice. To je druhá vec.

Tretia vec: Takisto sme spolu v minulom volebnom

období pripravovali myslím my dvaja osobne a nakoniec po

rokovaní s pánom prednostom, o požiadaní o delimitáciu

pozemku Vinohradov v časti Ahoj – Sliačska, ktorý pripadol

na základe tzv. odumretí Ministerstvu vnútra, to znamená že

neboli dediči, tak Ministerstvo vnútra zverilo tento

pozemok mestskej časti. Ja by som bol rád, pokiaľ by sa

vedel vybavovať nejaký infoprojekt, nejaké miesto pre

posedenie turistov, cyklistov, občanov, resp. kde by sme

mohli mať aj nejaký ukážkový vinohrad z našej histórie

vinohradníctva v rámci územia mestskej časti.
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Pokiaľ by ste nám vedeli dať nejakú informáciu, ale

aby to nebola informácia, že odišiel list a nič sa nedialo,

ale aké boli vyvolané nejaké aktívne kroky zo strany úradu,

aby sa s touto žiadosťou konalo.

Aby neprišla odpoveď, že pred rokom žiadosť sme

poslali, ale nikto neodpovedal. Či boli aj nejaké urgencie

alebo žiadostí, alebo nejaký telefón aspoň pána prednostu

s nejakým príslušným kompetentným pracovníkom Ministerstva

vnútra v tejto oblasti a s touto našou uplatnenou

žiadosťou? To je tretia.

A štvrtá: Na konci volebného obdobia zastupiteľstvo

schválilo 2 uznesenia, kde sme spolu s kolegom Korčekom,

a teraz neviem, či boli aj ďalší poslanci, Vás požiadali,

o prerokovanie možnosti vytvorenia materskej škôlky na

Športovej ulici v bývalom zariadení tej vývarovne GERDOS;

myslím, že tak sa volá tá firma. A tento priestor je

rovnako dlhodobo nevyužívaný. Tie požiadavky tých

obyvateľov či už tejto zóny alebo obyvateľov našej mestskej

časti sú veľké pre umiestnenie detí do materských škôlok.

Takže či by ste vedeli dať informáciu, čo sa v tomto

udialo v takom posúdení teda možnosti vytvorenia takéhoto

zariadenia v tomto objekte na Športovej.

A posledné; Rovnako som dal návrh s pánom Korčekom,

a to bolo v oblasti podnetov občanov, v rámci našich

detských ihrísk, k dovybudovaniu sociálneho zázemia,
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nejakých toaliet, prekrývanie pieskovísk, prípadne

slnečníkov nad týmito pieskoviskami.

Takisto, čo sa v tomto udialo, či sa koncipuje v rámci

prípravy rozpočtu táto oblasť do nejakých kapitálových

výdavkov, alebo v rámci EKO-podniku?

Takže keby ste mne teda vedeli odpovedať, že čo sa

v tomto uznesení schválenom na konci minulého volebného

obdobia udialo, resp. aby ste realizovali. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

     Ďakujem pekne. Pán starosta, ja mám len takú krátku

a drobnú technickú požiadavku: Chcel by som poprosiť, aby

sa na stránke mestskej časti zverejnil presný menný zoznam

všetkých členov poslaneckých klubov a takisto aby v rámci

profilu poslancov bolo uvedené členstvo v klube. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Mašátová.

Poslankyňa Mgr. M. Mašátová Haliaková:

     Ja by som chcela poprosiť za obyvateľov dvoru UNITAS,

ktorí sa na mňa týmto obrátili; ohľadom rekonštrukcie toho

dvora, ktorý je v dosť zlom stave, ak narátame to ihrisko,

detské, ktoré je ako tak, to hokejbalové, aj smerom ďalej
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k bránam na Račiansku, sú naozaj vo veľmi zlom stave. Bola

tam nejaká vyvolaná investícia od developera projektu

bytový dom Račianska, tie tlačiarne, ale tá išla podľa ich

informácií na kúrenie v škôlke.

Moja otázka je, či si týmto už odbili svoju vyvolanú

investíciu, alebo ešte niečo tam visí?

A ak nie, teda či je v pláne naozaj v blízkej dobe

alebo v tomto volebnom období táto rekonštrukcia a v akom

rozsahu toho dvora na UNITASE?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som mal dve

interpelácie.

Jednu ohľadom pozemku vedľa Vernosti, toho čo

v minulosti sa spomínalo, aby nám to Magistrát zveril a my

by sme tam mohli vybudovať parkovacie miesta. Tak by som

Vás poprosil v akom je to štádiu, nakoľko v minulom

volebnom období sa hovorilo, že za primátorovania pána

Nesrovnala sa pozemky nezverovali mestským častiam, tak či

bola opätovne podaná žiadosť na pána Valla, a teda v akom

je to štádiu? Ďakujem.

     A druhá je ohľadom squash centra na Pionierskej ulici.

V minulosti sme boli ako poslanci oslovení prenajímateľom,

že tam sú nejaké problémy, asi je tam aj súdny spor. Ako sa

táto kauza vyvíja? Či sa to dohodlo nejako k napredovaniu
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alebo či tam bude ukončenie nájomnej zmluvy, lebo niektorí

obyvatelia  na okolí sa ma na to dopýtujú, tak aby som im

vedel odpovedať. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Árva.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ďakujem pekne za slovo. Pán starosta, ja by som Vás

chcel interpelovať v jednej veci, konkrétne dostal som

zopár podnetov od obyvateľov Nového Mesta, konkrétne

z Kramárov. Napríklad ulica Na Revíne, bola tam

zrekonštruovaná cesta, je tam nový asfaltový povrch čo je

dobré. Ale na druhej strane vodiči tam jazdia neúmerne

veľmi rýchlo aj napriek tomu, že je tam zvislé dopravné

značenie.

Vlastne sa ma opýtali, že či je možné osadiť retarder

na takejto ulici, ktorá je v správe mestskej časti? Odpoveď

od pána Trnavského bola, že Dopravný podnik mesta

Bratislavy nesúhlasí s osadzovaním retarderov, čo je pre

mňa zarážajúce. Neviem celkom presne, či je správny postup

alebo naozaj tak, že technický stav autobusov je nad

bezpečnosťou účastníkov cestnej premávky.

     Tak sa chcem na Vás v tomto smere obrátiť, či viete

prezistiť oficiálne stanovisko Dopravného podniku k takýmto

veciam?

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Ďakujem pekne.

     S faktickou poznámkou, pán poslanec Mrva.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Pán starosta, ja som v podstate podobné otázky

posielal cez interpeláciu e-mailom, dostal som aj odpoveď.

Možno by bolo dobré poslancom dávať aj odpovede na

interpelácie posielané e-mailom alebo inými prostriedkami,

ako len tie ktoré sú používané tuná na zastupiteľstve, aby

sme potom nemuseli opakovať niektoré podnety. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, pán poslanec Filipovič.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Pán starosta, ja mám na Vás 2 interpelácie:

Jedna je ohľadom vynútenej investície na bývalých

Banských projektoch. Bolo tam obnovené hokejbalové ihrisko,

ale zmizli tam lavičky. Tie lavičky tam boli opreté, ale

niekto ich odtiaľ ukradol. Či by sme vedeli pomôcť alebo či

by sme vedeli vynútiť tú investíciu od toho developera? To

je jedna vec.

Druhá vec je, že neuspel som s požiadavkou u pani

Effenbergerovej; tak u nej som uspel, ale neuspeli sme čo

sa týka Krajského dopravného inšpektorátu, nakoľko je veľmi

zle riešený prechod pre chodcov pri Základnej škole

Kalinčiakova a je rovno umiestnený v zákrute, kde autá

jazdia veľmi rýchlo. A počas kultúrnych alebo športových

podujatí stoja aj v zákrutách, kde dostávajú aj papuče.
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A keď tadiaľ niekto ide, nebodaj malé dieťa, tak tam hrozí

fakt to najhoršie.

     Takže by som to chcel nejako vyriešiť, lebo tam ide

o zdravie detí a takisto aj občanov.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja len by som sa Vás

teraz chcel opýtať, lebo som bol oslovený z organizačného

oddelenia že či mám interpeláciu aj písomne? Že či je to

potrebné, lebo som si nevšimol na kolegoch, že by chodili

a dávali ju nejako písomne, tak aby ste mi to povedali.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani vedúca.

J. Č e r v e n k o v á, vedúca organizačného oddelenia:

Doteraz dali písomne tí čo vystúpili a je na to aj

tlačivo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Korček s faktickou poznámkou.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :



211

3.zasadnutie MZ MČ B-NM 5. 3. 2019

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Ale ja si nemyslím, že

je to zákonná povinnosť dávať v písomne forme. Práve že

zákon hovorí, že môže podať poslanec interpeláciu priamo na

zastupiteľstve s tým, že ten interpelovaný pokiaľ vie

odpovie a pokiaľ nie, tak odpoveď dá písomne. Pokiaľ sa

dáva interpelácia mimo rokovania zastupiteľstva, tak

samozrejme, logika veci, že by mala byť písomná. Takže ja

si myslím, že by to malo fungovať tak ako na meste, že zo

stenografického záznamu si organizačné oddelenie

vyextrahuje potrebné informácie a pripraví písomné odpovede

pre poslancov.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Troiak.

Poslanec Ing. p. T r o i a k :

     Ďakujem, pán starosta za slovo. Mám na Vás

interpeláciu, a týka sa detského ihriská Sibírska. Mám tam

2 otázky v rámci tejto interpelácie:

     V akom stave sa nachádza projekt rekonštrukcie daného

ihriska?

    Pred voľbami bolo viacej stretnutí, v ktorom sa

podieľal aj team ľudí pre participáciu, a dostal som pred

nedávnom na toto dotaz od občanov, ktorí tam priamo bývajú.

     Chcel by som Vás poprosiť o zaslanie komplet

podkladov.

     A či už riešil náš úrad dotaz na Magistrát, keďže aj

on tam vlastní časť pozemkov? Ďakujem.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Šebejová s faktickou poznámkou.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Ja by som chcela len k tomu čo Libor (Ing. Gašpierik)

povedal, že čo sa týka v podstate vybudovania tej škôlky,

tak v celom materiáli, ktorý sme vypustili, je to Správa

o plnení uznesení, tam informácie k tomuto sú. Takže každý

kto sa na dnes pripravoval zodpovedne si ich prečítal.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

     Ďakujem pekne. Pán starosta, len teraz som nechcel

vôbec, lebo som nevedel ako bude reagovať pani poslankyňa

Šebejová, len povedať informáciu, možno to čo povedal pán

Korček teraz ohľadom tých interpelácií, tej formy či

písomne alebo ústne. Že keď sú interpelácie, myslím že tam

by nemali byť faktické poznámky, lebo interpelovaný dáva

otázku a tam nie je diskusia. To po prvé.

A po druhé, teda už keď pani poslankyňa Šebejová;

zneužijem tú faktickú poznámku. Ja som možno práve nechcel,

že keď pán starosta to odmietne, lebo my sme to

rozdiskutovávali aj na stretnutí k rozpočtu v rámci nášho

klubu, takže keby on, pán starosta, povie, že to nie je

možné, a chcel som aby to bolo písomne, aby sme vedeli

občanov informovať, lebo to bol podnete od občanov. Tak
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možno, aby sme vedeli povedať b), že by tam mohol byť ten

zámer.

     A to si myslím, že bude predkladať aj úrad čo s tým

priestorom, lebo najhoršie keď tam bude súčasný stav, že je

to zavreté ďalšie 4 roky. Takže preto som myslel, pokiaľ

odpíše tak ako nás informoval na klube, že to nebude možné

oficiálne. Tak dá aj b), že prípadne tam by mohol byť taký

a taký zámer. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Dámy a páni, v rámci bodu interpelácie nikto nie je

prihlásený.

BOD 32:

Vystúpenie občanov

(Uskutočnené po bode 21 -   str. 95.)

BOD 33:

Záver

Starosta Mgr. R. K u s ý  :

Chcem Vám poďakovať za aktívnu účasť na dnešnom

zastupiteľstve a želám Vám príjemný zvyšok dnešného dňa.

ZNELKA MČ

(Ukončenie o 14,30 hod.)

                    x                x



214

3.zasadnutie MZ MČ B-NM 5. 3. 2019

.............................    .........................
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